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RESUMO 

BARROS, D.X. Acidentes ocupacionais com material biológico entre a equipe 
de enfermagem no Estado de Goiás. 2012. 113f. Dissertação (Mestrado). 
Faculdade de Enfermagem, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2012. 

 

Estudo epidemiológico, retrospectivo e analítico realizado em um Hospital de 
Referência em Doenças Infectocontagiosas, que foi por muitos anos, o único serviço 
que atendia vítimas de acidente de trabalho com exposição a material biológico. 
Foram analisados registros de acidentes envolvendo material biológico entre a 
equipe de enfermagem. O objetivo geral foi analisar a epidemiologia dos acidentes 
ocupacionais com exposição a material biológico entre profissionais da equipe de 
enfermagem atendidos em um serviço de referência do Estado de Goiás. E os 
específicos: identificar a frequência e o perfil dos acidentes com material biológico 
entre os profissionais de enfermagem atendidos em um serviço de referência do 
Estado de Goiás; caracterizar as condutas pós-exposição e de acompanhamento 
recomendados para os casos de acidentes com material biológico nesse grupo; 
identificar a adesão das vítimas de acidentes com material biológico ao 
acompanhamento recomendado pelo serviço de referência em que foi atendido; 
analisar os fatores sócio-demográficos e laborais dos acidentes associados à 
exposição ocupacional envolvendo material perfurocortante. O estudo foi aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição participante e foram observados os 
aspectos éticos pertinentes. Os dados foram coletados por meio de um instrumento 
contendo tópicos de investigação sobre dados sócio-demográficos e de 
caracterização dos acidentes, medidas pré e pós-exposição adotadas pelas vítimas 
e conduta realizada no primeiro atendimento. Totalizaram 2.569 registros de 
acidente com material biológico entre os anos 2000 a 2010. A maioria das vítimas 
era do sexo feminino, técnicos de enfermagem, de Goiânia e provenientes de 
instituições particulares. Somente 9,1% dos registros tinham informações sobre o 
preenchimento da CAT. Predominaram os acidentes percutâneos, envolvendo 
agulha com lúmen, atingindo os membros superiores e com a presença de sangue. 
O principal EPI relatado no momento do acidente foi a luva, principalmente relatadas 
nas exposições percutâneas. A maioria referiu vacinação completa contra a hepatite 
B, entretanto somente 4,1% possuíam informações sobre a viragem sorológica à 
vacina. Dentre os cuidados com o local do acidente mais relatados estão o uso de 
água e sabão, álcool e soro fisiológico. Em 28,4% dos registros houve indicação de 
uso de imuno ou quimioprofilaxia pós-exposição, sendo o esquema básico para HIV 
e a vacina contra hepatite B os mais recomendados. Dos 894 (34,8%) 
encaminhamentos realizados para retorno ambulatorial do HRDI, somente 8,5% 
concluíram o controle clínico-laboratorial. As variáveis sexo e ser de fora de Goiânia 



	  
	  
aumentam em cerca de duas vezes a chance de ocorrência de acidentes 
percutâneos. Destaca-se a ausência de registros nos prontuários o que dificultou o 
aprofundamento da análise e os resultados sugerem a necessidade de 
implementação de um sistema de vigilância em acidentes de trabalho com 
exposição a material biológico que monitore desde o registro e notificação até a 
completude do acompanhamento clínico-laboratorial. 

Palavras-chave: Exposição Ocupacional; Acidentes de Trabalho; Notificação de 
Acidentes de Trabalho; Ferimentos Penetrantes Produzidos por Agulha; Patógenos 
Transmitidos pelo Sangue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

ABSTRACT 

BARROS, D.X. Occupational accidents involving biological material among 
nursing staff in the State of Goiás in 2012. 113f. Thesis (Master). School of 
Nursing, Federal University of Goiás, Goiânia, 2012. 

 

Epidemiological study, retrospective and analytical part held in a reference hospital 
for infectious diseases, which , for many years, was the only one that treated 
occupational accidents’ victims with biological material exposure. Accidents records 
involving biological material among the nursing staff were analised. The overall goal 
was to analyze the epidemiology of occupational accidents with biological material 
exposure among the nursing staff in a reference hospital of the State of Goiás. And 
the specific goals: to identify the frequency and profile of the accidents with biological 
material exposure among the nursing staff treated in a reference hospital of the State 
of Goias; to characterize the post-exposure behavior and follow-up recommended in 
cases of biological material accidents within this group; to identify the 
accomplishment of the biological material accidents’ victims within the monitoring 
program recommended by the reference hospital where they were first  oriented; to 
analyze the socio-demographic and labor factors of the accidents associated with 
occupational exposure involving needlestick injuries. The study was approved by the 
Ethics Committee of the participating institution and the relevant ethical issues have 
been observed. The data were collected using an instrument with topics of research 
on socio-demographic characteristics and accidents charecterization, pre and post-
exposure procedures taken by victims and performed in a first moment. Totalized 
2,569 accidents’ records with biological material between the years 2000 to 2010. 
Most victims were women, nursing technicians, from Goiania and originaly from 
private institutions. Only 9,1% of the records had information on the “CAT” form 
fullfilling. Percutaneous injuries involving lumen needle, reaching the upper limbs and 
with presence of blood were predominant. The main “EPI” reported at the time of the 
accident was the glove, mainly reported in percutaneous exposures. The majority 
reported fully vaccinated against hepatitis B, but only 4.1% had information on the 
serological reaction to the vaccine. Among the accident’s site health and safety 
measures the most frequently reported are: the use of water and soap, alcohol and 
saline. In 28.4% of the records there were indication of use of immune or prophylaxis 
post-exposure, and the basic scheme for HIV and hepatitis B vaccine were the most 
recommended. Out of the 894 (34.8%) of outpatient referrals from HRDI, only 8.5% 
had the clinical-laboratory procedures completed. The variables such as, sex and 
living outside of the City of Goiânia,  increase nearly twice the chances of 
percutaneous injuries. Noteworthy was the absence of records hampering the further 
analysis and the results suggest the need to implement a surveillance system for 



	  
	  
occupational accidents with exposure to biological material that monitors from the 
registration and notification to the completeness of the Clinical and laboratory follow-
up. 

Keywords: Occupational Exposure; Accidents Occupational; Occupational Accidents 
Registry; Needlestick Injuries; Blood-Borne Pathogens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

RESUMEN 

BARROS, D. X. Accidentes ocupacionales con material biológico entre el 
equipe de enfermería en el Estado de Goiás. 2012. 113f. Exposición  (Maestría). 
Facultad de Enfermería, Universidad Federal de Goiás, Goiânia, 2012. 

 

Estudio epidemiológico, retrospectivo y analítico efectuado en un hospital de 
referencia en enfermedades infectocontagiosas, que por muchos años era el único 
en realizar este servicio que atendía víctimas de accidente de trabajo con 
exposiciones de material biológico. Han sido realizados registros de accidentes 
involucrando material biológico en el equipo de enfermería. El objetivo principal fue 
analizar la epidemiologia de los accidentes ocupacionales con exposición a material 
biológico de los profesionales de esta área, atendidos en un ambiente que era  
referencia en el Estado de Goias y los objetivos específicos fueron identificar la 
frecuencia y el perfil de los accidentes con material biológico entre los profesionales 
de enfermería que son atendidos en la mencionada área. Poder caracterizar la 
conducta después de la exposición y del acompañamiento recomendado para los 
casos de accidentes con material biológico en ese grupo; identificar la adhesión de 
las víctimas de accidentes con material biológico al acompañamiento recomendado 
por el servicio de referencia en el cual fue atendido; analizar los factores socio- 
demográfico y laboral de los accidentes relacionados con la exposición ocupacional 
involucrando material cortante. El estudio fue aprobado por la comisión de ética en 
investigaciones de la institución  participante y fueron observados los aspectos 
éticos pertinente. Los datos han sido colectados por medio de  un instrumento que 
tenia tópicos de de la investigación sobre datos socio demográficos y de 
características de los accidentes, medidas pre y pos exposición adoptadas por las 
victimas y la conducta realizada en el primer atendimiento.  Se totalizaron 2.569 
registros de accidentes con material biológico entre los años 2000 y 2010. La 
mayoría de las víctimas era de los sexos femeninos, técnicos de enfermería de 
Goiania y oriundos de otras instituciones particulares. Solamente 9,1 % tenían 
informaciones registradas sobre el relleno del CAT. Predominaron los accidentes 
cutáneos envolviendo agujas con lumen, alcanzando los miembros  superiores y con 
presencia de sangre. El principal EPI  relatado en el momento del accidente fue los 
guantes, principalmente en las exposiciones cutáneas. La mayoría se recibió 
vacunas completas contra hepatitis B, mientras tanto solamente 4,1%  sabían del 
viraje serológica a la vacuna. En los cuidados con el local del accidente mas 
relatados están el uso de agua y jabón, alcohol y suero fisiológico. En 28,4% de los 
registros hubo indicación de uso de quimioprofilaxis, siendo el procedimiento básico 
para el SIDA y la vacuna contra hepatitis B entre los más recomendados. De los 894 
(34,8%) fueron encaminados para que retornen al ambulatorio de HRDI, solamente 



	  
	  
el 8,5% terminaron el control clínico y de laboratorio. Las variantes de sexo y de ser 
de otras ciudades aumentan por lo menos dos veces la probabilidad de ocurrir 
accidentes cutáneos.  Se  observa la ausencia de registros en los prontuarios la 
dificultad de profundizar el análisis y los resultados sugieren la necesidad de 
implantar un sistema de vigilancia en accidentes de trabajo con exposición a material 
biológico que vigile desde el registro y la notificación hasta la conclusión del trabajo 
clínico. 

Palabras-claves: Exposición Profesional; Accidentes de Trabajo; Notificación de 
Accidentes del Trabajo; Lesiones por Pinchazo de Aguja; Patógenos Transmitidos 
por la Sangre. 
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1. INTRODUÇÃO 
  

Os estabelecimentos de saúde são considerados locais tipicamente 

insalubres, na medida em que expõem frequentemente os profissionais a variados 

riscos ocupacionais. Esses podem ser caracterizados em físicos, químicos, 

mecânicos e biológicos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1995). 

 Considera-se risco biológico (RB) a possibilidade de contato com material 

biológico (MB), como sangue ou outros fluidos orgânicos, que são potencialmente 

capazes de transmitir agentes biológicos causadores de danos à saúde do indivíduo 

(MINISTÉRIO DO TRABALHO, 2005). 

 Alguns autores consideram que o RB que os trabalhadores da saúde estão 

expostos durante as atividades laborais tem se agravado, consideravelmente, nas 

últimas décadas (MARZIALE; RODRIGUES, 2002; ALAMGIR et al., 2008), devido a 

vários fatores como resistência microbiana, emergência de novas doenças e o 

retorno de outras como a tuberculose, dentre outros motivos (HENDERSON et al., 

2010). Por outro lado, é preciso considerar que a maior importância epidemiológica 

atribuída a esse agravo nas duas últimas décadas, tem contribuído para melhor 

compreensão do problema. 

 A exposição ocupacional ao RB não se restringe somente aos hospitais, mas 

recentemente, estudos acerca dos riscos ocupacionais dos profissionais da área da 

saúde (PAS), na rede de atenção básica à saúde, têm revelado que nesses locais 

existe a possibilidade de exposição ao trabalhador dos mesmos riscos que o 

ambiente hospitalar (CHIODI; MARZIALE; ROBAZZI, 2007; GARCIA; FACCHINI, 

2009; CARDOSO; FIGUEIREDO, 2010; REZENDE, 2011). 

 Apesar de ser uma realidade vivenciada no cotidiano do trabalho, é fato que 

existe um elevado índice de subnotificação desses acidentes, tanto nos serviços de 

medicina do trabalho das instituições de saúde, quanto nos centros de referência de 

atendimento às vítimas de exposição a material biológico, representando um sério 

problema para se fazer um diagnóstico situacional mais próximo da realidade 

(NAPOLEÃO; ROBAZZI, 2003; NISHIDE; BENATTI; ALEXANDRE, 2004; 

DAMASCENO et al., 2006; MACHADO-CARVALHAIS et al., 2007). 

 O risco biológico, no âmbito das Normas Regulamentadoras de Segurança e 

Saúde no Trabalho – NR, inclui-se no conjunto dos riscos ambientais, junto aos 
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riscos físicos e químicos, conforme pode ser observado pela transcrição do item 

9.1.5 da Norma Regulamentadora nº. 9 - Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais - PPRA:  

 
9.1.5. Para efeito desta NR, consideram-se riscos ambientais os 
agentes físicos, químicos e biológicos existentes nos ambientes de 
trabalho que, em função de sua natureza, concentração ou 
intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos à 
saúde do trabalhador (MINISTÉRIO DO TRABALHO, 1994, p.2).  

 
O reconhecimento dos riscos ambientais é uma etapa fundamental do 

processo que serve de base para decisões quanto às ações de prevenção, 

eliminação ou controle desses riscos. Reconhecer o risco significa identificar, no 

ambiente de trabalho, fatores ou situações com potenciais para causar dano à saúde 

do trabalhador. Para se obter o conhecimento dos riscos potenciais que ocorrem nas 

diferentes situações de trabalho, é necessário se voltar aos registros desses 

acidentes e descobrir de que maneira têm acontecido esses agravos para se efetuar 

um gerenciamento adequado dos pontos críticos de exposição (MINISTÉRIO DO 

TRABALHO, 1994). 

Diversos estudos apontam a equipe de enfermagem como a que mais se 

acidenta durante a prática laboral, sendo os dispositivos perfurocortantes, os objetos 

mais frequentemente envolvidos nos acidentes de trabalho (ALAMGIR et al., 2008; 

SHIAO et al., 2008; SPAGNUOLO; BALDO; GUERRINI, 2008; SILVA et al., 2009; 

LIMA; OLIVEIRA; RODRIGUES, 2011; VIEIRA; PADILHA; PINHEIRO, 2011). 

Dentre as razões que contribuem para essa ocorrência, pode-se destacar o 

fato de a equipe de enfermagem ser o maior grupo de trabalho entre os PAS, 

desempenhar atividades nas 24 horas de serviços ininterruptos, executar o maior 

volume de procedimentos junto ao paciente e realizar procedimentos invasivos em 

grande parte dos atendimentos (BULHÕES, 1994; NISHIDE; BENATTI; 

ALEXANDRE, 2004; CHIODI; MARZIALE; ROBAZZI, 2007;  GOMES et al., 2009). 

Acrescenta-se a esses fatores, o fato de a equipe de enfermagem realizar suas 

atividades de forma, predominantemente, manual como punção de acesso vascular, 

administração de medicamentos, vacinação, coleta de espécimes para exames, 

curativo, aspiração traqueal, banho no leito o que caracteriza a profissão como de 
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alto risco para acidente ocupacional, envolvendo material biológico (SPAGNUOLO; 

BALDO; GUERRINI, 2008; ALVES; PASSOS; TOCANTINS, 2009). 

 Diferentes patógenos podem estar envolvidos em uma exposição 

ocupacional, sendo que, os de veiculação sanguínea são os que apresentam 

maiores riscos para os profissionais de saúde dentro do ambiente de trabalho 

(CARDO et al., 1997; TARANTOLA; ABITEBOUL; RACHLINE, 2006). 

 Dentre os microrganismos de maior importância epidemiológica associados 

à exposição ocupacional, destaca-se o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), 

Vírus da Hepatite B (HBV) e o Vírus da Hepatite C (HCV). Nesse contexto, a 

hepatite B é a doença que apresenta maior prevalência (MICHELIN; HENDERSON, 

2010), porém a síndrome da imunodeficiência humana (aids) é a que mais preocupa 

os profissionais, mesmo apresentando menor risco de transmissão ocupacional 

(RAPPARINI; VITÓRIA; LARA, 2004). 

 Prüss-Üstün, Rapati, Hutin (2005) realizaram uma estimativa global acerca 

das doenças ocupacionais atribuídas a acidentes com materiais perfurocortantes 

entre os PAS e concluíram que, em média, três milhões de trabalhadores da saúde 

sofrem exposições percutâneas por ano e que, em consequência disso, ocorrem em 

torno de 16.400 infecções por HCV, 65.600 infecções por HBV e 1.000 infecções por 

HIV a cada ano. 

 As exposições que podem acarretar em risco de transmissão ocupacional 

podem ser classificadas em percutâneas, lesões causadas por objetos perfurantes e 

cortantes (agulhas, lâminas, vidrarias etc); mucosas, quando há respingos 

envolvendo olho, boca, nariz e genitália e cutâneas, situação em que existe o 

contato de fluídos orgânicos em pele não íntegra (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008a). 

Admite-se, ainda, a mordedura humana como exposição de risco para 

transmissão de agentes infecciosos desde que envolva a presença de sangue. 

Nesse caso, deve ser avaliado tanto o indivíduo que provocou a lesão como aquele 

que tenha sido exposto, sendo, portanto, duas fontes e duas vítimas (CDC, 2001; 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008a). 

Nas instituições de saúde, as exposições percutâneas são responsáveis 

pela maior parte dos acidentes ocupacionais entre os trabalhadores (BREVIDELLI; 

CIANCIARULLO, 2009; NISHIDE; BENATTI; ALEXANDRE, 2004). As evidências 

revelam que os acidentes ocorrem principalmente por negligência às medidas de 
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prevenção como o manuseio e descarte inadequado de perfurocortantes (CANINI; 

GIR; MACHADO, 2005; BALSAMO; FELLI, 2006). 

Com a finalidade de reduzir o risco de transmissão de patógenos é 

fundamental a adoção de medidas preventivas pré e pós-exposição a acidentes 

ocupacionais, sendo as Precauções Padrão (PP) as principais medidas pré-

acidentes (GIR et al., 2008). As PP recomendadas inicialmente por GARNER (1996), 

atualizadas e reafirmadas em 2007 (SIEGEL et al., 2007), destacam-se como umas 

das diretrizes elaboradas com a finalidade de reduzir o risco de contaminação 

cruzada nas práticas em saúde (HENDERSON et al., 2010). 

Outra medida básica é a imunização para hepatite B dos PAS considerada 

indispensável e imprescindível para a saúde ocupacional (CDC, 2001; SANTOS et 

al., 2007; GIR et al., 2008). 

Sabe-se que os acidentes podem ocorrer mesmo com a adesão a essas 

medidas, inclusive se adotadas em sua integralidade. Dessa forma, as condutas 

pós-exposição que incluem os cuidados imediatos e mediatos (profilaxia e 

tratamento) são fundamentais para a redução dos riscos de soroconversão aos 

patógenos presentes nas exposições (GARCIA; BLANK, 2008; GIR et al., 2008). 

Essas condutas devem ser adotadas de forma a sistematizar o atendimento, 

sendo as notificações e a vigilância dos agravos algumas das estratégias a serem 

estabelecidas para o controle dos acidentes com material biológcio (SMS/GOIÂNIA, 

2008). 

No município de Goiânia, a partir de 2006, as vítimas de acidente com MB 

são atendidas na Rede de Serviço Sentinela, composta por quatro unidades de 

saúde: Centro de Assistência Integral à Saúde (CAIS) Novo Mundo, CAIS Cândida 

de Morais, Centro Integrado de Assistência Médica Sanitária (CIAMS) Novo 

Horizonte e Maternidade Nascer Cidadão que são responsáveis pelo primeiro 

atendimento a essas vítimas. 

Após esse atendimento emergencial, os acidentados são encaminhados ao 

Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (regional)/Centro de Referência em 

Diagnóstico e Terapêutica (CEREST/CRDT), onde é realizado o acompanhamento 

clínico-laboratorial e as orientações legais de acordo com o caso. 

Em 2004, o Ministério da Saúde (MS), por meio da portaria n°. 777 de 28 de 

abril, tornou obrigatória a notificação da exposição ocupacional a sangue e fluidos 
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corporais (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004a). Considerando essa portaria, a 

Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, em 09 de março de 2006, por meio da 

portaria n°. 34, torna os agravos à saúde do trabalhador, no âmbito do Estado de 

Goiás, também, de notificação compulsória (SES/GO, 2006). 

Mais recentemente, outras duas portarias foram aprovadas. A portaria n°. 

2.472 de 31 de agosto de 2010, que trata dos agravos de notificação compulsória 

em todo território nacional, revogou as portarias anteriores, porém, manteve a 

mesma lista de notificação e acrescentou outros agravos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2010a). E a portaria n°. 104 de 25 de janeiro de 2011, que definiu as terminologias 

utilizadas nas legislações nacionais em relação a doenças, agravos e eventos em 

saúde pública, além de estabelecer fluxo, critérios, responsabilidades e atribuições 

aos profissionais e serviços de saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). 

A notificação se dá pelo preenchimento de uma ficha de 

notificação/investigação específica para esse agravo e é realizada em duas vias: a 

primeira é enviada para registro dos dados no Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (SINAN) versão net (Sinannet.dat.), em seu componente municipal e a 

segunda permanece arquivada na unidade de saúde. Semanalmente, os dados 

municipais são repassados para a secretaria estadual de saúde e esta, 

quinzenalmente, envia os dados compilados à Secretaria de Vigilância à 

Saúde/Ministério da Saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007). 

Apesar da existência de alguns estudos em locais específicos sobre o 

assunto na região, não dispomos de dados sistematizados da ocorrência e o perfil 

epidemiológico dos acidentes com MB entre a equipe de enfermagem no Estado de 

Goiás. Dessa forma, a realização desse estudo justifica-se como subsídio ao 

desenvolvimento de estratégias preventivas que devem compor as políticas 

preventivas tanto no nível municipal quanto estadual. 

Dessa maneira, decidiu-se investigar os acidentes com material biológico 

ocorridos nas categorias de enfermagem no Estado de Goiás. 

O conhecimento da epidemiologia dos acidentes com material biológico, na 

equipe de enfermagem do município e do estado, colocará Goiânia e Goiás em um 

grupo, ainda pequeno, da nação, em condições de determinar o perfil de acidentes 

com material biológico entre a equipe de enfermagem por um período longo de 

tempo, por consequência, conhecer a magnitude do problema. Entendendo que 
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esse conhecimento representa um elemento primordial para o gerenciamento do 

risco, pergunta-se: 

Quais as situações de risco envolvidas em acidentes com material biológico 

entre a equipe de enfermagem no Estado de Goiás? 

Qual o perfil dos acidentes nesse grupo? 

Quais as condutas pré e pós-exposição adotadas pelos profissionais? 

Como tem ocorrido o acompanhamento do acidentado em relação ao 

monitoramento sorológico e/ou profilático? 

Quais as condutas adotadas pelas instituições de saúde frente ao acidente e 

ao acidentado? 

O diagnóstico situacional é uma ferramenta elementar para qualquer 

programa de educação. Esse estudo poderá contribuir fornecendo dados para as 

instâncias gestoras do município e estado sobre o perfil dos acidentes com material 

biológico na equipe de enfermagem, o que permitirá o planejamento, implementação 

e/ou reformulação de programas de prevenção e controle de acidentes de trabalho 

com material biológico. 

Cabe ressaltar que, esses dados, também, poderão fornecer subsídios às 

instituições formadoras na área de enfermagem acerca dos acidentes com 

exposição a material biológico, favorecendo a solidificação do corpo de 

conhecimento sobre medidas de prevenção de acidentes, ainda durante a formação, 

visando à inserção de futuros profissionais que possuem uma visão compatível com 

a prevenção de acidentes e promoção da saúde pessoal e das pessoas sob seus 

cuidados. 
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2. OBJETIVO GERAL 

 

Analisar a epidemiologia dos acidentes ocupacionais com exposição a 

material biológico entre trabalhadores de enfermagem atendidos em um serviço de 

referência do Estado de Goiás. 

 
2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

2.1.1 Identificar o perfil dos acidentes com material biológico entre os trabalhadores 

de enfermagem atendidos em um serviço de referência do Estado de Goiás; 

 

2.1.2 Caracterizar as condutas pré e pós-exposição dos casos de acidentes com 

material biológico nesse grupo; 

 
2.1.3 Analisar os fatores sociodemográficos e laborais dos acidentes associados à 

exposição ocupacional, envolvendo material perfurocortante. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 
 
3.1 RISCO BIOLÓGICO PARA OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE 

 

Em uma revisão da literatura, Tarantola, Abiteboul, Rachline (2006) 

identificaram que diferentes patógenos podem ser transmitidos aos profissionais de 

saúde, totalizando 60 microrganismos relacionados à exposição ocupacional, sendo 

26 vírus, 18 bactérias/rickettsia, 13 parasitos e três fungos. Apesar da variedade e 

da quantidade de espécies, três tipos de vírus (HIV, HBV, HCV) são responsáveis 

pela maioria das infecções ocupacionais descritas na literatura. 

Na avaliação do acidente ocupacional, para se determinar o risco de 

soroconversão do HIV, HBV e HCV, devem ser consideradas as diversas situações 

envolvidas no acidente, buscando evidenciar as circunstâncias de maior gravidade.  

O risco de soroconversão após exposições a material biológico para os 

trabalhadores da saúde varia de acordo com a gravidade do acidente, tamanho da 

lesão, presença e volume de sangue envolvido, além das condições clínicas do 

paciente-fonte e uso correto da profilaxia pós-exposição (CARDO et al., 1997; 

SULKOWSKI; RAY; THOMAS, 2002; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008a). Cabe 

ressaltar ainda que, existem três condições primordiais para acontecer uma 

infecção: a presença de uma porta de entrada, o agente infeccioso e o hospedeiro 

susceptível (FERNANDES; RIBEIRO FILHO; BARROSO, 2000). 

Dessa forma, dependendo do patógeno envolvido no acidente, existem 

diversas condições específicas e necessárias para que se tenha uma real situação 

de risco para a aquisição dessas doenças. Assim, ao se atender um trabalhador 

vítima de acidente com exposição a material biológico, deve-se levar em conta todos 

os fatores que favorecem ao agravamento do acidente. 

 
3.1.1 Patógenos de transmissão sanguínea de relevância epidemiológica para 
os Profissionais da Área da Saúde  

 

A hepatite B é uma doença infectocontagiosa causada pelo vírus da hepatite 

B. Pode ser transmitida por meio de solução de continuidade (pele e mucosa), 

relações sexuais desprotegidas, durante a gestação (transmissão vertical) e por via 
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parenteral (compartilhamento de agulhas e seringas, tatuagens, piercings, 

procedimentos odontológicos ou cirúrgicos etc.) (GONÇALVES JUNIOR, 2005; 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008b). 

O período de incubação varia de 45 a 180 dias. A hepatite B pode evoluir 

sem manifestações agudas em mais da metade dos casos; 90 a 95% das pessoas 

que adquirem a doença podem evoluir espontaneamente para a cura e, de 5 a 10% 

dos infectados são portadores crônicos do vírus da hepatite B (GONÇALVES 

JUNIOR, 2005). 

A hepatite B é a principal causa de cirrose e carcinoma hepatocelular no 

mundo. No Brasil, constitui-se importante problema de saúde pública. Estima-se que 

cerca de dois milhões de pessoas estejam infectadas pelo HBV com, pelo menos, 

700 mil evoluindo para cirrose e/ou carcinoma hepatocelular (GALIZZI FILHO, 2007). 

Em um inquérito nacional de base populacional realizado em todas as 

capitais do Brasil para dimensionar a prevalência das hepatites virais na população 

em geral, mostrou que o Brasil possui, em seu território, três padrões de 

endemicidade para a hepatite B. A região centro-oeste é considerada área de baixa 

endemicidade de portadores crônicos desse vírus com uma prevalência variando de 

0,11% a 0,74% (PEREIRA et al., 2009). 

A forma mais comum de transmissão de hepatite B ao trabalhador de saúde 

é o acidente com agulha contaminada com sangue de paciente infectado. Após um 

acidente ocupacional envolvendo material biológico, o risco médio de adquirir a 

hepatite B é 100 vezes maior que o risco de soroconversão pelo HIV e 10 vezes 

maior que o risco de adquirir hepatite C (CDC, 2001). 
Dentre as doenças infecciosas de transmissão sanguínea, a hepatite B foi a 

primeira patologia, descrita na literatura, de soroconversão após exposição 

ocupacional, em 1949, quando foi realizado o primeiro relato de transmissão 

ocupacional do HBV em um trabalhador de banco de sangue (DOEBBLLING; 

WENZEL, 1990).  

Apesar de as exposições percutâneas a sangue e equipamentos 

contaminados serem comumente associadas às infecções de hepatite B, o contato 

direto com superfícies contaminadas pelo vírus, também, representa um importante 

meio de transmissão ocupacional (MICHELIN; HENDERSON, 2010). Sabe-se que, 

em temperatura ambiente, o HBV permanece viável em superfícies por até uma 
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semana (BOND et al., 1981; GALAZZI FILHO, 2007), isto é, podem ocorrer 

situações em que os profissionais de saúde, sem história prévia de exposição 

percutânea, apresentem sorologia positiva para o HBsAg. Existem investigações que 

relatam profissionais de saúde que tiveram soroconversão ao HBV e que não se 

recordavam de exposição percutânea, sugerindo outras vias de inoculação, como 

mucosas ou pele (CDC, 2001). 

Dentre os materiais biológicos, o sangue representa o meio de maior 

concentração do HBV em termos de infectividade. É o principal responsável pela 

transmissão ocupacional desse vírus entre os profissionais de saúde. Outros fluídos 

orgânicos como leite materno, líquido amniótico, líquor, também possuem partículas 

infectantes do vírus, porém com menor capacidade de transmissibilidade (CDC, 

2001). 

O risco de infecção pelo HBV está relacionado, principalmente, ao grau de 

viremia do paciente-fonte e à exposição a material biológico no ambiente de 

trabalho. Além disso, deve ser considerada a situação vacinal e a sorológica do 

trabalhador exposto (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008a). 

O risco de contaminação pelo HBV, em exposições percutâneas envolvendo 

sangue infectado e com a presença de HBeAg, varia entre 22 a 31% para hepatite 

clínica e 37 a 62% para soroconversão. Entretanto, quando o paciente-fonte 

apresenta somente HBsAg positivo (HBeAg negativo), o risco de hepatite clínica 

varia de 1 a 6% e o de soroconversão 23 a 37% (CDC, 2001). 

Um estudo realizado com todos os profissionais que atuam em serviços de 

hemodiálise na cidade de Goiânia apontou que 24,3% desses trabalhadores tinham 

sido infectados pelo HBV. Nessa investigação ainda, evidenciou-se que os 

profissionais com exposição ocupacional tiveram um risco 2,9 vezes maior de 

adquirir a infecção que aqueles com afirmativa de não exposição (LOPES et al., 

2001). 

Os profissionais de saúde não são considerados população com risco 

acrescido para a infecção do HBV, porém, ao executar as atividades laborais, 

entram em contado com indivíduos que, frequentemente, apresentam mais a 

infecção pelo vírus que a população em geral como os usuários de drogas injetáveis, 

inaladas ou pipadas; pacientes em programas de diálises; contatos domiciliares e 

sexuais de portadores de HBsAg positivo; homens que fazem sexo com homens; 
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heterossexuais com vários parceiros e relações sexuais desprotegidas; história 

prévia de doenças sexualmente transmissíveis (DST); pacientes provenientes de 

áreas geográficas de alta endemicidade para hepatite B e pacientes provenientes de 

prisões e de instituições de atendimento a pacientes com transtornos mentais 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008a). 

Apesar da redução de novos casos de infecção pelo vírus da hepatite B 

desde a introdução da vacinação nos anos 90, a prevalência permanece alta em 

populações com risco acrescido, além de representar uma importante causa de 

doença hepática nos países em desenvolvimento (LANINI et al., 2009; LEE, 2009). 

Sabe-se que a hepatite B é uma doença imunoprevenível e o esquema 

vacinal preconizado são três doses. Caso o profissional não conheça seu estado 

vacinal ou saiba que não é vacinado, associado à exposição com fonte de risco 

acrescido ou, ainda, se o esquema vacinal é incompleto, dispõe-se de 

imunoglobulina humana contra a hepatite B como medida pós-exposição a material 

biológico (CDC, 2001; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008a). 

Em relação à hepatite C, a transmissão do vírus ocorre primariamente pela 

via parenteral, em que os momentos de maior risco de exposição são o 

compartilhamento de seringas, o uso de instrumentos contaminados (reutilização de 

equipamentos médicos contaminados, aparelhos de tatuagem, lâmina de barbear, 

agulhas de acupuntura) além da exposição ocupacional a material contaminado 

(HENDERSON, 2003). O período de incubação desse vírus varia de uma semana a 

vários meses, mas, em geral, os sintomas ocorrem de seis a sete semanas após a 

contaminação (FOCACCIA, 2005). 

Com o aumento da prevalência da infecção pelo HCV em todo o mundo, a 

transmissão ocupacional desse microrganismo entre PAS tornou-se uma 

preocupação (MICHELIN; HENDERSON, 2010). Portadores crônicos dessa doença 

podem se apresentar assintomáticos, independentes de diagnóstico presumido ou 

confirmado e se submeterem a diversos tratamentos de saúde, cirúrgicos ou 

clínicos, colocando em risco a saúde ocupacional dos trabalhadores. 

Foram confirmados no Brasil, entre 1999 a 2009, 60.908 casos de hepatite C 

e em 2009 a taxa de detecção foi de 5,1 casos por 100 mil habitantes. A região 

sudeste apresentou o maior número de casos e as maiores taxas de detecção, 

enquanto que, a região centro-oeste apresentou os menores índices. Dos estados 
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brasileiros, o Acre exibiu a maior taxa em 2009 com 22,7 casos por 100 mil 

habitantes. Esses dados, ainda, revelaram que, as infecções são mais frequentes no 

sexo masculino e em indivíduos de 30 a 59 anos. Dentre os mecanismos de 

infecção identificados, observou-se que as maiores proporções de casos estão 

relacionadas ao uso de drogas (18%), à transfusão de sangue e/ou hemoderivados 

(16%) e à transmissão sexual (9%) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010b).  

Um estudo caso-controle conduzido por Yazdanpanah et al. (2005) 

demonstrou que o risco de transmissão ocupacional do HCV entre profissionais de 

saúde está relacionado às injúrias que envolvem agulhas ocas que estiveram 

previamente em veia ou artéria de paciente anti-HCV positivo e as lesões terem sido 

profundas. Nesse estudo ainda, associou-se valores mais altos de viremia do 

paciente-fonte às maiores taxas de soroconversão após exposição ocupacional. 

Sabe-se que o material biológico com maior risco de infecção pelo HCV é o 

sangue. Em exposição a outros fluidos orgânicos que não o sangue, o risco de 

transmissão não é quantificado, mas considera-se muito baixo (SULKOWSKI; RAY; 

THOMAS, 2002). 

São consideradas populações de risco acrescido para a infecção do HCV 

por via parenteral: indivíduos que receberam transfusão de sangue e/ou 

hemoderivados antes de 1993, usuários de drogas injetáveis, inaladas ou pipadas 

que compartilham os equipamentos, pessoas que se submeteram a procedimentos 

para confecção de tatuagens e piercings, além de procedimentos em consultórios 

odontológicos, podólogos, manicures sem a observância às normas de 

biossegurança (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008a). 

O risco para aquisição do HCV após exposição percutânea depende da 

presença de sangue no acidente e da prevalência de anti - HCV no paciente-fonte, 

podendo ser, em média, de 1,8% (CDC, 1998). 

Beltrami et al. (2003) relataram um caso de transmissão simultânea de HIV e 

HCV após exposição ocupacional em pele não-íntegra de uma enfermeira que 

prestava cuidados em um lar de idosos.  A profissional descobriu que tinha sorologia 

positiva para o HIV e HCV durante exames de rotina para doação de sangue, sendo 

que, seis meses antes os mesmos exames deram negativos. 
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Ressalta-se ainda que, não existe qualquer medida profilática pós-exposição 

ocupacional em relação à hepatite C e a prevenção de acidentes constitui a principal 

medida de proteção contra esse vírus (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008a).  

O HIV é transmitido por exposição a sangue e derivados contaminados, 

contato sexual desprotegido, transmissão vertical e amamentação, de mãe infectada 

para criança (RIBEIRO et al., 2005). 

Foram notificados no Brasil, entre 1980 e junho de 2010, 592.914 casos de 

aids. Estima-se que a prevalência de HIV na população geral brasileira seja de 

0,61% (0,40 % entre mulheres e 0,81% entre homens), logo, os indivíduos do sexo 

masculino, ainda, representam a maior parte dos casos. Tanto entre os homens 

quanto entre as mulheres, as maiores taxas de incidências encontram-se na faixa 

etária de 15 a 49 anos e, a partir dos 40 de idade, observa-se uma tendência 

crescente nos últimos 10 anos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010b). 

Em relação aos subgrupos populacionais sob maior risco, estudos estimam 

taxas de prevalência de HIV de 5,9% entre usuários de drogas ilícitas (BASTOS, 

2010), de 12,6% entre homens que fazem sexo com homens (KERR, 2010) e de 

4,9% entre mulheres profissionais do sexo (SZWARCWALD, 2010). 

Apesar de acidentes de trabalho com envolvimento de material biológico 

ocorrerem há anos, a preocupação com a transmissão de patógenos, após um 

acidente ocupacional, tornou-se mais evidente a partir do relato do primeiro caso de 

soroconversão ao HIV que ocorreu com uma enfermeira após ter se perfurado com 

agulha contaminada com sangue de uma paciente com aids (NEEDLESTICKS 

TRANSMISSION OF HTLV-III FROM A PATIENT INFECTED IN AFRICA, 1984). 

Ippolito et al. (1999),  em uma revisão de relatos de caso sobre transmissão 

ocupacional do HIV entre profissionais de saúde, identificaram 264 casos em todo o 

mundo em dados disponíveis até dezembro de 1997.  

No Brasil, o primeiro caso de aids adquirido de maneira ocupacional só foi 

reconhecido em 1999 e envolveu uma auxiliar de enfermagem que se perfurou com 

agulha contaminada enquanto auxiliava uma colega no procedimento de punção 

venosa (SANTOS; MONTEIRO; RUIZ, 2002). Os últimos dados disponíveis de 

soroconversão ao HIV apontam que existem cinco casos documentados e todos 

com membros da equipe de enfermagem (RAPPARINI, 2006; LUCENA et al., 2011). 
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O risco médio de infecção pelo HIV, após exposição percutânea a sangue, é 

de 0,3% e, após exposição mucocutânea, de 0,09% (CARDO et al., 1997). Embora 

episódios de transmissão do HIV, após contato de sangue infectado com pele não 

intacta já tenham sido documentados (BELTRAMI et al., 2003), o risco de 

transmissão por essa via não foi precisamente quantificado, mas estima-se que seja 

menor que o risco de transmissão pela via mucosa (IPOLLITO et al., 1999; CDC, 

2001). 

Um estudo caso-controle multicêntrico com profissionais de saúde que 

adquiriram HIV após exposição percutânea a sangue infectado pelo vírus 

demonstrou que o maior risco de transmissão está associado aos eventos de lesão 

profunda, dispositivo envolvido contendo sangue visível e procedimentos com 

agulhas diretamente inseridas em acesso venoso e arterial. Nesse mesmo estudo, o 

uso profilático da zidovudina (AZT) demonstrou ser fator de proteção, reduzindo em 

até 81% o risco de soroconversão após exposição ocupacional (CARDO et al., 

1997). 

Cardo et al. (1997) afirmam ainda que, o risco de transmissão aumenta 

quando as exposições envolvem sangue de pacientes com aids em fase avançada 

da doença, associando-se à carga viral elevada.  

Dentre os fluidos corporais que implicam em risco de transmissão 

ocupacional do HIV, o sangue é a substância descrita como de maior risco para os 

profissionais de saúde. Apesar do risco de exposição associado a outros materiais 

biológicos ser provavelmente menor, são considerados materiais de risco para 

transmissão do HIV o líquido amniótico, líquor, líquido articular e líquido de serosas 

(peritoneal, pleural, pericárdio). Outras secreções como suor, lágrima, fezes, urina, 

vômito, secreção nasal e saliva são líquidos biológicos sem risco de transmissão 

ocupacional, entretanto, a presença de sangue nessas substâncias torna-as 

materiais infectantes (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008a). 

 
3.2 RISCO BIOLÓGICO PARA A EQUIPE DE ENFERMAGEM 
	  

 Historicamente, a equipe de enfermagem representa uma parcela importante 

das vítimas de acidente ocupacional em todo o mundo, consequentemente, a que 

mais adquire infecções (MEHTA et al., 2005; NAGAO et al., 2007; ALAMGIR et al., 
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2008; SHIAO et al., 2008, 2009; ARDILA; MUÑOZ, 2009; JAGGER et al., 2010; 

KAKIZAKI et al., 2011). 

Entre os 264 casos relatados por Ippolito et al. (1999) sobre a transmissão 

ocupacional do HIV, 94 eram com profissionais da equipe de enfermagem. No Brasil, 

todos os casos de soroconversão ao HIV, após acidente de trabalho, fazem parte da 

equipe de enfermagem (RAPPARINI, 2006; LUCENA et al., 2011). Dos 57 casos 

relatados nos Estados Unidos, 24 ocorreram com enfermeiros (DO et al., 2003). 

É preciso considerar que, no Brasil, a equipe de enfermagem é composta 

por três níveis de formação e os estudos internacionais trazem números referentes à 

equipe como um todo (NAGAO et al., 2007; SHIAO et al., 2008). Na literatura 

internacional, os termos nurse ou nurse staff são utilizados para indicar todos os 

trabalhadores da equipe de enfermagem, não permitindo a categorização dos 

profissionais. Em alguns países, é permitida a atuação, apenas, de profissionais de 

nível superior, enquanto que em outros, é permitido profissionais de nível técnico 

(FACCHIN, 2009). 

No Brasil, existem três categorias profissionais regulamentadas por lei 

específica e com diferentes níveis de habilitação, a saber: enfermeiro, com formação 

de nível superior, técnico e auxiliar de enfermagem, de nível médio (SENADO 

FEDERAL, 1986).  

No estado de Goiás, a equipe de enfermagem é composta em sua maioria 

por profissionais de nível médio como é tendência em todo Brasil. No Conselho 

Regional de Enfermagem (COREN) seção Goiás, de janeiro de 2000 até dezembro 

de 2010, haviam sido registrados 28.302 profissionais dos quais 4.668 eram 

enfermeiros, 18.362 eram técnicos de enfermagem e 5.272 eram auxiliares de 

enfermagem*. 

Os auxiliares e técnicos de enfermagem são frequentemente apontados 

como os profissionais que mais estão envolvidos nas exposições acidentais, entre 

todos os membros da equipe de enfermagem (BALSAMO; FELLI, 2006; RIBEIRO; 

SHIMIZU, 2007; ALMEIDA et al., 2009). Canini et al. (2002), ao analisarem 

acidentes ocupacionais em uma hospital de grande porte, verificaram que em 

relação aos acidentes com material perfurocortante 71,2% ocorreram com a equipe 

de enfermagem.  
*Dados fornecidos pelo COREN-GO via e-mail após solicitação.  
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As circunstâncias de maior frequência para a ocorrência de acidentes são 

procedimentos que envolvem punção venosa, como a administração de 

medicamento e a coleta de sangue, punção digital e o descarte de material 

perfurocortante (MEHTA et al., 2005). Mesmo com as orientações desaconselhando 

a prática de reencape de agulhas, observa-se que essa, ainda, é uma realidade 

entre os profissionais (RAPPARINI et al., 2007a; CANINI et al., 2008; SHIAO et al., 

2008; ALMEIDA et al., 2009; AIRES et al., 2010). 

Em um estudo caso-controle realizado por Canini et al. (2008), identificaram-

se seis fatores preditores que foram associados à ocorrência de acidentes 

percutâneos na equipe de enfermagem - reencape de agulhas, jornada semanal 

elevada, experiência menor que 5 anos, jornada noturna, autoavaliação de baixo 

risco de acidente e história prévia de acidentes percutâneos. 

A pouca experiência é considerada, por muitos autores, como de risco para 

acidentes com material biológico (CANINI et al., 2008). Um estudo prospectivo 

realizado em um hospital recém-inaugurado na Grécia verificou que a maior 

ocorrência de acidentes foi entre os enfermeiros e que, ao longo da investigação, as 

notificações foram diminuindo. Os autores atribuíram essa situação ao fato dos 

profissionais contratados serem recém-formados e que, com o passar do tempo, 

foram adquirindo experiência e, consequentemente, foram se tornando mais 

habilidosos (FALAGAS; KARYDIS; KOSTOGIANNOU, 2007). 

 
3.3 MEDIDAS PRÉ E PÓS EXPOSIÇÃO A MATERIAL BIOLÓGICO 

 

Mesmo que, atualmente, haja um corpo de conhecimentos sobre medidas de 

prevenção de doenças infecciosas ocupacionais, a recomendação dessas medidas 

tiveram mais sustentação a partir da descoberta da aids e a consequente 

transmissão ocupacional dessa doença. Para interromper a cadeia de transmissão 

das doenças infectocontagiosas presentes no ambiente hospitalar, os CDC (1987) 

publicaram as recomendações denominadas de Precauções Universais, que foram 

reformuladas posteriormente e denominadas de Precauções Padrão (PP) 

(GARNER, 1996). 

Essas recomendações buscam a redução do risco de transmissão de 

microrganismos de paciente com sorologia conhecida ou não, designadas para o 
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atendimento de todos os pacientes independente do diagnóstico estabelecido 

(GARNER, 1996). São baseadas no pressuposto que as secreções orgânicas como 

sangue e outros fluídos corporais, especialmente com a presença de sangue, 

possam ser, potencialmente, contaminadas por algum agente infeccioso e essas 

foram reafirmadas no guideline publicado pelos CDC em 2007 (SIEGEL et al., 2007). 

Embora a adesão às PP e o uso rotineiro de barreiras apropriadas 

assegurem proteção contra a maioria dos microrganismos, os profissionais de saúde 

continuam sob o risco de contato com material contaminado durante seu trabalho 

(GARNER, 1996; SHIMIZU; RIBEIRO, 2002; GARCIA; BLANK, 2008). 

No estudo realizado em um hospital de ensino do interior paulista, acerca de 

acidentes com material biológico ocorridos com alunos de graduação da área da 

saúde, verificou-se que 67,5% dos registros de acidente não havia informação sobre 

o uso de EPI, mas que, em 23,5% dos casos, havia registro do uso e 3,5% relataram 

que não utilizavam qualquer tipo de equipamento de proteção individual no momento 

do acidente (GIR et al., 2008). 

Uma investigação realizada com 428 profissionais de saúde de um hospital 

terciário na Índia evidenciou que 74% dos trabalhadores que haviam se acidentado 

com material perfurocortante utilizavam luvas no momento do acidente 

(MURALIDHAR et al., 2010). 

A prática do uso das PP dificulta que os microrganismos que o paciente 

possa ser portador venham acometer o profissional. Vale ressaltar que os 

microrganismos podem colonizar um indivíduo sem lhe causar doença, mas podem 

ser prejudiciais ao ser transmitido para outra pessoa. Esse fato se justifica pela 

possibilidade de os profissionais atenderem pacientes portadores de infecções que 

não tenham sido identificados ou até mesmo diagnosticados. Assim, todo paciente 

passou a ser considerado fonte de risco potencial de transmissão de 

microrganismos infecciosos, independente da existência de suspeita ou confirmação 

de que ele tenha uma doença infecciosa (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008a).   

A adoção de tais medidas é considerada a melhor estratégia para minimizar 

a ocorrência de acidentes no ambiente de trabalho, desde que os programas 

preventivos estejam centrados na promoção primária efetuada por meio da análise 

das práticas de trabalho, além do controle da engenharia e ergonomia de 
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instrumentos e materiais que impedem a ocorrência de lesões com materiais 

perfurocortantes (MARZIALE et al., 2010). 

As recomendações que foram baseadas no guia dos CDC de 1996 e que se 

mantiveram na atualização de Siegel et al. (2007) foram: higienização das mãos, uso 

de equipamento de proteção individual (EPI), manejo adequado dos resíduos de 

serviço de saúde, cuidados com o ambiente e superfície, além do reprocessamento 

de artigos. Nessa mais recente publicação, foram incluídas outras importantes 

medidas de prevenção: a prática de injeções seguras, com ênfase no uso de 

materiais perfurocortantes com dispositivo de segurança; uso de máscara para 

inserção de cateteres ou injeção de material em região espinhal, espaço epidural, 

punção lombar, além da higiene ou etiqueta respiratória.  

Para Garner (1996), a imunização dos profissionais da saúde é considerada 

uma medida coadjuvante na prevenção das doenças transmissíveis, enquanto que, 

para Siegel et al. (2007), os benefícios da imunização dos PAS para as principais 

doenças possíveis de se adquirir, no ambiente de trabalho, são fortemente 

recomendadas. 

Dentre as precauções padrão, aquelas que se apresentam mais 

relacionadas à proteção dos trabalhadores de saúde são: higiene das mãos (HM), o 

uso de EPI, descarte adequado de materiais perfurocortantes e a imunização dos 

profissionais de saúde (SES/GO, 2003). 

 

3.3.1 Higienização das Mãos 

 

A higienização das mãos é considerada, isoladamente, a prática mais 

importante para a redução da transmissão de agentes infecciosos relacionados à 

assistência à saúde. É reconhecida como um dos elementos fundamentais da 

prevenção e controle de infecções dentro dos serviços de saúde (SIEGEL et al., 

2007; ANVISA, 2008). 

A higienização das mãos deve ser realizada por todos os profissionais que 

trabalham em serviços de saúde, por todos que mantêm contato direto ou indireto 

com os pacientes que atuam na manipulação de medicamentos, alimentos e no 

manuseio de material estéril ou contaminado. A higienização simples com o uso de 

água e sabão é indicada, quando as mãos estiverem visivelmente sujas ou 
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contaminadas com sangue e outros fluidos corporais; higienização das mãos com 

preparação alcoólica quando essas não estiverem visivelmente sujas; higienização 

antisséptica é recomendada nos casos de precaução de contato com pacientes 

portadores de microrganismos multirresistentes (ANVISA, 2008). 

Em 2009, a Organização Mundial da Saúde publicou um guideline (Word 

Health Organization – WHO, 2009) contendo recomendações sobre a prática de HM 

em instituições de saúde a fim de garantir a segurança do paciente as quais 

incluíram a descrição de cinco momentos para realização da técnica: antes do 

contato com paciente; antes da realização de procedimento asséptico; após risco de 

exposição a fluidos corporais; após contato com paciente e após contato com áreas 

próximas ao paciente. Atenta-se ao fato de que a eficácia da HM depende, também, 

da técnica utilizada. 

Nesse sentido, dentre outras recomendações, a mais recente publicação da 

ANVISA sobre HM (ANVISA, 2008) apresenta as seguintes etapas de 

desenvolvimento da técnica de higienização simples das mãos: retirar adornos, abrir 

a torneira e molhar as mãos, evitando encostar-se à pia; evitar água muito quente ou 

muito fria, a fim de prevenir o ressecamento da pele; aplicar sabão líquido na palma 

da mão em quantidade suficiente para cobrir todas as superfícies (seguir a 

quantidade recomendada pelo fabricante). 

Realizar a fricção de todas as partes das mãos incluindo palmas, dorso, 

espaços interdigitais, dorso dos dedos, polegares, polpas digitais e punhos; 

enxaguá-las retirando os resíduos de sabão, no sentido dos dedos para os punhos, 

evitando contato direto das mãos ensaboadas com a torneira. Para finalizar, secar 

as mãos com papel toalha descartável, iniciando pelas mãos e seguindo em direção 

aos punhos; posteriormente desprezar o papel tolha na lixeira para resíduos 

comuns. A duração do procedimento depende do tipo, no caso citado é de, 

aproximadamente, 40 a 60 segundos (ANVISA, 2008). 

 

3.3.2 Equipamentos de Proteção Individual/ Barreira 
 

A primeira legislação que trata especificamente dos equipamentos de 

proteção para o trabalhador de âmbito nacional foi lançada em 1978 com a Norma 

Regulamentadora (NR) 6 (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 1978). Em 
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2005, houve um grande avanço na saúde do trabalhador dos serviços de saúde com 

a publicação da NR 32, regulamentada pela portaria n.° 485 de 11 de novembro, que 

estabeleceu as diretrizes básicas para a implementação das medidas de proteção à 

segurança e à saúde dos trabalhadores dessas instituições. Essa NR preconiza 

como responsabilidade do empregador, o fornecimento de vestimentas e de EPI 

disponíveis em número suficiente, nos postos de trabalho e garantidos o imediato 

fornecimento e a reposição. Outro aspecto importante é a co-responsabilização do 

empregado de utilizar esses equipamentos de forma contínua e adequada ao tipo de 

risco a que está exposto (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 2005). 

Para ilustrar essa última recomendação, uma pesquisa realizada em 12 

hospitais de Goiânia avaliou a disponibilidade e o uso dos equipamentos de 

proteção em CME evidenciou que a disponibilidade dos EPI foi maior que o uso, ou 

seja, apesar de disponíveis, muitos EPI não eram utilizados pelos trabalhadores 

(TIPPLE et al., 2007). 

Nishide, Benatti e Alexandre (2004), ao avaliarem 30 profissionais com 

história de acidente ocupacional em uma unidade de terapia intensiva, encontraram 

que, em 60,0% dos acidentes, os trabalhadores não faziam uso de EPI. 

Observaram-se ainda, que os trabalhadores avaliam o procedimento e julgam a 

necessidade do uso de EPI, não valorizando a real importância para a prevenção 

dos acidentes ocupacionais. 

Os EPI são barreiras protetoras que impedem o contato de fluidos corpóreos 

com pele e mucosas. Os equipamentos de proteção indicados para a proteção do 

profissional durante suas atividades são: luvas, jaleco, máscara, óculos protetores, 

protetor facial, gorro e botas de borracha e devem ser usados de acordo com a 

indicação de cada procedimento (SES/GO, 2003).  

Tais equipamentos visam à proteção individual e coletiva e podem ser 

utilizados isoladamente ou em combinação para promover uma melhor e mais 

completa proteção das mucosas, vias aéreas, pele e vestuários dos PAS, desde que 

exista a possibilidade de exposição a material biológico e a agentes infecciosos 

(MELO, 2005; SIEGEL et al., 2007). 

As luvas são utilizadas para prevenir a contaminação das mãos dos PAS 

quando esses entram em contato com sangue ou outros fluidos orgânicos, 

membranas mucosas, pele não íntegra ou outro material potencialmente infectado. 
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O uso de luvas também é recomendado durante a assistência à pacientes 

colonizados ou infectados por microrganismos cuja via de transmissão é o contato 

com a pele. Ainda, se em contato com superfícies e equipamentos visivelmente ou 

potencialmente contaminados utilizados no cuidado aos pacientes (GARNER, 1996; 

SIEGEL et al., 2007). 

Apesar de as luvas terem indicação de proteção para os PAS, também são 

indicadas para a proteção do paciente, na medida em que alguns procedimentos 

necessitam de um rigoroso controle das práticas de assepsia. Embora as luvas 

sejam fabricadas de vários materiais, todas devem ser de uso único, não sendo 

recomendado seu reprocessamento (MELO, 2005). 

Na sequência da colocação dos equipamentos de proteção, as luvas devem 

ser as últimas a serem colocadas e as primeiras retiradas. Isso se deve ao cuidado 

para não se tocar nos demais EPI e, assim, não contaminá-los (SIEGEL et al., 

2007).  

As luvas devem ser substituídas sempre que em um mesmo paciente houver 

mudança no sítio, para evitar contaminação cruzada, entre pacientes e na remoção 

de equipamentos de um local a outro. Atenta-se ao fato que a higienização das 

mãos deve ocorrer antes e após o uso das mesmas (SIEGEL et al., 2007; ANVISA, 

2008). 

A proteção devido ao uso de luvas no momento de acidente com material 

perfurocortante ainda não foi determinada. Entretanto, acredita-se que há uma 

redução do volume de sangue na superfície externa do objeto cortante e o sangue 

residual contido no lúmen de agulhas ocas não seja afetado (GARCIA; BLANK, 

2006; RAPPARINI et al., 2007b). 

O jaleco deve ser utilizado sempre que houver a possibilidade de exposição 

a material contaminado com sangue, secreções corporais, objetos contaminados e 

também em situações de assistência a pacientes em precauções de isolamento e 

contato. Tem por finalidade reduzir a exposição dos braços, áreas do corpo e 

vestuários dos PAS a esses materiais, evitando assim, a transmissão ocupacional 

de microrganismos. 

Deve ser usado sempre que realizar atividade ou procedimento com o 

paciente com possibilidade de respingo de fluidos ou secreções corpóreas. O jaleco 
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deve ser apropriado para cada atividade, deve ter tamanho suficiente para cobrir a 

roupa e pele do profissional e retirado assim que possível (SES/GO, 2003). 

No uso combinado com outros EPI, é o primeiro equipamento a ser colocado 

e, logo após o uso, deve ser removido de forma a não contaminar partes do corpo e 

roupas dos PAS e, em seguida, deve ser desprezado em saco hamper (MELO, 

2005). 

É importante destacar que nas recomendações sobre EPI publicadas por 

Siegel et al. (2007) a nomenclatura utilizada para esse tipo de equipamento é 

“avental”. Já na publicação da Secretaria de Saúde de Goiás (SES/GO, 2003), é 

trazido como jaleco e quanto ao avental, esse é citado para os casos de 

sobreposição ao uniforme privativo, visando à máxima barreira asséptica nos 

procedimentos cirúrgicos, também conhecidos como capote. 

Verifica-se o uso de máscara em três principais situações: proteger os PAS 

de secreção respiratória e respingos de sangue ou outros fluidos corpóreos 

provenientes de paciente; durante procedimentos que requerem técnica asséptica 

para proteger o paciente de agentes infecciosos transportados por meio do nariz e 

boca dos profissionais; conter a disseminação de secreção respiratória infectada de 

paciente-paciente e paciente-profissional (SIEGEL et al., 2007). 

As mucosas da boca, nariz e olhos são consideradas importantes vias de 

entrada de agentes infecciosos. Diante dos riscos de contaminação durante os 

procedimentos, todas as barreiras para proteção devem ser utilizadas. O uso 

combinado com óculos e protetores faciais confere maior segurança aos PAS e 

reduz, consideravelmente, o risco de exposição a material biológico potencialmente 

contaminado (SES/GO, 2003). 

Existem variações entre as máscaras e os respiradores no que diz respeito à 

forma, modelo, tamanho, eficiência de filtração e método de fixação. Portanto, deve-

se avaliar a mais apropriada de acordo com o nível de exposição, considerando o 

tamanho das partículas aéreas provenientes do procedimento realizado (NEVES, 

2009). 

A máscara deve ter, no mínimo, três camadas e preferir as descartáveis às 

de tecido. Ela é utilizada para proteger boca e nariz e trocada entre clientes, sempre 

que possível e descartada, imediatamente, após o uso (SES/GO, 2003). Máscaras 

usadas por períodos prolongados, tocadas sucessivamente e com a permanência 
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em volta do pescoço, transformam-se em reservatórios de microrganismos - prática 

inaceitável (TIPPLE et al., 2003).  

Os óculos e protetores faciais devem ser utilizados em todas as situações 

nas quais haja a possibilidade de respingo de sangue e secreções corporais na face 

ou mucosa durante os procedimentos, atividades de assistência ao paciente ou 

qualquer situação que tenha a suspensão de partículas infectantes, a exemplo da 

lavagem de material contaminado. 

Os óculos de proteção devem ser confortáveis, permitir visão periférica e 

serem ajustáveis. O uso de óculos corretores e de lentes de contato não são 

considerados como de proteção para as situações de exposição a material biológico, 

no entanto, existe a possibilidade desses se adaptarem aos óculos de proteção 

(SIEGEL et al., 2007; SOUZA et al., 2008). 

Apesar dos óculos conferirem proteção eficaz às mucosas oculares, sabe-se 

que em situações em que há formação de grande volume de secreção e respingos, 

o uso dos protetores faciais é indicado para assegurar proteção mais ampla da face 

e mucosas ocular e oral. Vale salientar que a máscara não deve ser substituída pelo 

uso do protetor facial (SES/GO, 2003).  

A retirada dos óculos e protetores faciais segue a retirada das luvas, desde 

que higienizada as mãos (SIEGEL et al., 2007). Após o uso, esses equipamentos 

são considerados contaminados, mas passíveis de serem reutilizados desde que 

limpos com água e sabão entre os atendimentos (SOUZA et al., 2008). 

O gorro é indicado para proteger os cabelos durante os procedimentos que 

provocam respingos de sangue e fluidos corpóreos. Deve ser descartável, de uso 

único e utilizado pela equipe de saúde para a proteção dos cabelos da 

contaminação por gotículas e aerossóis e na realização de procedimentos com 

máxima barreira asséptica, para evitar a queda de cabelo e células descamativas no 

campo estéril (SES/GO, 2003).  

Os calçados fechados e botas são indicados na proteção dos pés em locais 

úmidos ou com quantidade significativa de material infectante. Segundo a NR 32, os 

sapatos fechados se constituem importantes equipamentos de proteção, de uso 

obrigatório para todos os PAS. Tem por finalidade eliminar os riscos de exposição a 

secreções e material orgânico contaminado e evidencia maior proteção a esses 

trabalhadores (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 2005). 
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Diante do exposto, a sequência correta de colocação dos EPI é, em primeiro 

lugar, o gorro, em seguida, o avental, a máscara e os óculos de proteção. As luvas 

devem ser as últimas a serem colocadas. Para a remoção, a máscara, o protetor 

facial e o protetor ocular devem ser removidos depois da retirada das luvas e a 

higienização das mãos. Os laços e partes laterais dos equipamentos são 

considerados “limpos” e seguros para pegar com as mãos sem luvas. Já a frente da 

máscara e dos protetores são considerados contaminados (SIEGEL et al., 2007). 

A utilização das PP, na prática profissional diária, constitui uma das mais 

importantes e eficazes medidas de prevenção a material biológico e pode ser 

influenciada por diversos fatores relacionados ao indivíduo, ao contexto de trabalho 

e à própria estrutura organizacional das instituições de saúde (BREVIDELLI; 

CIANCIARULLO, 2009; FERREIRA et al., 2009). 

Gammon, Morgan-Samuel, Gould (2008) realizaram uma revisão de 

literatura acerca dos fatores que influenciam na baixa adesão às PP e encontraram 

achados que apontam o uso seletivo das precauções e as razões para o não 

cumprimento integral: a intensa carga de trabalho, a baixa percepção de risco, a 

pouca disponibilidade dos equipamentos de proteção e o pouco tempo disponível. 

Souza et al. (2008), ao avaliar o uso de EPI por graduandos dos curso da 

área da saúde em Goiás, revelaram que apesar dos alunos afirmarem uso rotineiro 

dos equipamentos de proteção durante as atividades práticas, verificou-se um déficit 

tanto no manuseio quanto no reprocessamento dos EPI. O estudo, também, apontou 

uma fragilidade na formação dos futuros profissionais, principalmente, devido à 

abordagem pontual e descontextualizada dessa temática durante a formação 

acadêmica.  

Embora estudos apontem satisfatório conhecimento dos profissionais de 

saúde sobre as estratégias de proteção nas atividades cotidianas da assistência à 

saúde (MELO et al., 2006), tem-se que o fato dos PAS terem conteúdos teóricos 

sobre as PP não é suficiente para promover atitudes que sejam compatíveis com a 

redução do risco de transmissão de agentes infecciosos e de fatores causadores de 

acidentes ocupacionais (OLIVEIRA et al., 2009). 

A educação em saúde, bem como os programas e políticas de treinamento 

que incentivem o uso das PP têm sido referidos como as principais estratégias para 

aumentar a adesão dos PAS às medidas de prevenção de acidentes e o uso de 
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medidas protetoras aos riscos do ambiente de trabalho (FERRER et al., 2009; 

OLIVEIRA et al., 2009; LUO et al., 2010). Melo et al. (2006) alertam que as 

atividades de educação permanentes e continuadas que são atualmente utilizadas 

não mais respondem às necessidades da sociedade pós-moderna. 

 
3.3.3 Descarte de Perfurocortante 

 

Ao perceber que a realidade acerca dos acidentes ocupacionais entre os 

profissionais de saúde envolve, em sua maioria, os perfurocortantes, um aspecto 

importante sobre a prevenção de acidente é o descarte adequado desses 

dispositivos. Nota-se que a problemática que envolve os acidentes com materiais 

perfurocortantes vai além da perspectiva do simples uso desses objetos durante a 

prática laboral e que os riscos continuam, inclusive, após o uso, ultrapassando as 

medidas de precaução atualmente estabelecidas. 

De acordo com a Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) n°. 306/2004, que 

dispõe sobre o gerenciamento dos resíduos de serviço de saúde, recomenda 

algumas medidas para prevenir as exposições acidentais a sangue e outros fluidos 

corporais a partir de instrumentos perfurocortantes: não reencapar, entortar, quebrar 

ou desconectar a agulha da seringa com as mãos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2004c).  

Além disso, outro aspecto importante acerca do descarte adequado de 

perfurocortante é o tratamento e disposição final desses resíduos no meio ambiente. 

Segundo a Resolução n°. 358, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), 

que dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos de serviços de 

saúde, determina que é de responsabilidade dos geradores dos resíduos o manejo e 

a disposição final no solo, de forma a atender os requisitos ambientais, de saúde 

pública e de saúde ocupacional (CONAMA, 2005).   

Ainda, em consonância com a NR 32, é recomendado descartar todo 

material perfurocortante em recipientes rígidos, resistentes à punctura e com tampa, 

no local de geração, imediatamente após o uso. Esses recipientes devem ter o limite 

máximo de enchimento de 5 cm abaixo do bocal, serem mantidos em suporte 

exclusivo e em altura que permita a visualização da abertura para descarte. Essa 

normativa ressalta ainda que o descarte do objeto perfurocortante é de 
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responsabilidade de quem o utilizou previamente (MINISTÉRIO DO TRABALHO, 

2005). 

Em um estudo realizado por Rapparini et al. (2007b), foram descritos  

resultados de um sistema de vigilância de exposições ocupacionais a patógenos 

veiculados pelo sangue entre os PAS no  Rio de Janeiro, entre 1997 a 2004. Nesse 

período foi notificado um total de 15.035 exposições e dentre os principais 

momentos de exposição ocupacional, “após procedimento e antes do descarte” e 

“durante ou após descarte de perfurocortante” representaram cerca de 57% de todas 

as circunstâncias de acidente. 

Mesmo com a existência de recomendações oficiais acerca desse assunto, 

observa-se que a busca por uma prática adequada de descarte é um desafio para 

todos os trabalhadores envolvidos no manejo desses materiais. Vários estudos 

apontam a ocorrência de acidentes percutâneos devido às práticas inseguras no 

cotidiano de trabalho dos PAS, atingindo, inclusive, trabalhadores que não entram 

em contato direto com o paciente (CANINI; GIR; MACHADO, 2005; MORAIS et al., 

2009; BARROS et al., 2010).  

 Uma investigação sobre acidentes com material biológico entre PAS de um 

hospital geral do interior do Rio de Janeiro revelou que 92,4% dos acidentes 

envolveram objetos perfurocortantes (SILVA et al., 2009). Em outro estudo, foi 

mostrada uma frequência de 85,7% de acidentes percutâneos em membros da 

equipe de enfermagem (GOMES et al., 2009). 

 Em uma revisão bibliográfica realizada em periódicos de enfermagem 

nacionais sobre publicações de biossegurança, constatou-se que as agulhas são os 

objetos mais frequentemente envolvidos nos acidentes (ALMEIDA et al., 2009). 

 Esses dados explicitam a relação dos resíduos de serviço de saúde com o 

risco biológico dos vários trabalhadores estendendo a espaços fora das instituições 

de saúde. 

 
3.3.4 Imunização 
 

A imunização é considerada uma medida pré-exposição fortemente 

recomendada (SIEGEL et al., 2007). Sabe-se que a imunização contra a hepatite B 

é a principal medida de prevenção da hepatite B ocupacional, devendo ser feita, 
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idealmente, antes da admissão do profissional nos serviços de saúde (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2008a; CDC, 2011). 

A vacina para hepatite B foi introduzida no Brasil em 1981, restrita, 

inicialmente, a alguns grupos de profissionais considerados de maior risco. 

Atualmente, ela é recomendada para todos os trabalhadores e estudantes de cursos 

da área da saúde. Desde 1998 a vacina contra a hepatite B foi introduzida no 

calendário nacional de imunização para crianças de até um ano de vida e acredita-

se que essa medida deve contribuir diretamente na redução da prevalência do HBV 

na população em geral, diminuindo o risco de aquisição ocupacional desse vírus 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008b). 

Preconiza-se a administração de três doses por via intramuscular, com 

intervalo de um mês entre a primeira e a segunda dose e de seis meses, entre a 

primeira e a terceira dose. Esse esquema promove resposta imunológica adequada 

em mais de 90% dos adultos jovens (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001; 2006; 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2006). 

Caso haja a interrupção do esquema vacinal, não há necessidade de 

recomeçá-lo. Após a 1ª dose, deve-se realizar a 2ª logo que possível e a 3ª está 

recomendada com intervalo de, pelo menos, dois meses da dose anterior. Se for 

interrompido após a 2ª dose, a 3ª deverá ser realizada logo que possível. É indicado 

o teste sorológico anti-HBs (presença de anticorpos protetores com títulos acima de 

10 mUI/ml) para confirmação da soroconversão, idealmente, até no máximo seis 

meses após a conclusão do esquema vacinal (CDC, 2001; RAPPARINI; VITÓRIA; 

LARA, 2004; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008a).  

No caso de não respondedor ao primeiro esquema, é recomendado repetir o 

esquema vacinal. Se permanecer negativo, após a terceira dose do segundo 

esquema, não é indicado realização de um terceiro esquema vacinal, devendo o 

trabalhador ser considerado susceptível, não respondedor (CDC, 2001; RAPPARINI; 

VITÓRIA; LARA, 2004; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008a). 

Por meio da portaria n°. 597 de 8 de abril de 2005, o Ministério da Saúde 

tornou obrigatória a vacinação de alunos dos cursos da área da saúde para o 

ingresso nas universidades (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004b). Entretanto, a portaria 

n°. 1.602 de julho de 2006 revogou essa obrigatoriedade (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 
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2006) e acredita-se que essa medida representou um retrocesso na saúde 

ocupacional dos futuros PAS (SANTOS et al., 2007). 

Em relação às instituições de assistência à saúde, não existe qualquer 

legislação que torna a vacina contra hepatite B obrigatória para os PAS, mas, de 

acordo com a NR-32 (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 2005) o 

empregador deve disponibilizar e monitorar o estado vacinal de seus trabalhadores, 

bem como o cumprimento de todas as doses das vacinas, assegurando que sejam 

informadas as vantagens e efeitos colaterais, assim como os riscos a que estarão 

expostos por falta ou recusa da vacinação. 

Estudo realizado em um hospital de grande porte no Japão, durante sete 

anos de observação, constatou que entre os enfermeiros que se acidentaram 53,9% 

tinham imunidade vacinal (NAGAO et al., 2007). Na França, médias semelhantes 

foram encontradas com taxa de 51,1% de profissionais acidentados com proteção 

devido à vacina (EHUI et al., 2007). 

No Brasil tem-se observado níveis variados de imunização dos profissionais 

de saúde. Em um estudo realizado por Spagnuolo, Baldo e Guerrini (2008) com 253 

fichas de notificação de acidentes, no período de janeiro a dezembro de 2006, em 

Londrina, evidenciou-se que 74,3% dos profissionais acidentados tinham sido 

vacinados. Em outro estudo realizado por Marziale, Nishimura, Ferreira (2004), entre 

profissionais de enfermagem acidentados, 90% possuíam vacinação completa para 

hepatite B.  

Uma investigação com graduandos da área da saúde no estado de Goiás 

revelou adesão à vacina contra hepatite B de 84,9%, desses 59,8% afirmaram 

esquema completo. Esse estudo apontou, ainda, os graduandos dos cursos de 

enfermagem como os alunos que apresentaram os melhores índices de cobertura 

vacinal (SANTOS et al., 2007). 

Pinheiro e Zeitoune (2009), em uma investigação entre membros da equipe 

de enfermagem, constataram que 86,4% dos profissionais não tinham realizado o 

teste para avaliar o status sorológico, na maioria dos casos, por desconhecimento 

da existência desse teste. E em concordância com esses dados, a não realização do 

teste sorológico entre PAS de um serviço de emergência em São Paulo foi de até 

73,7% dos trabalhadores (TOLEDO; OLIVEIRA, 2008). 
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3.3.5 Medidas Profiláticas Pós-Exposição 
  

No que se refere a acidente com exposição ocupacional envolvendo material 

potencialmente contaminado, existem duas situações, com relação ao acidentado, 

que são primordiais durante a avaliação da exposição: o que já foi feito, antes do 

acidente e o que se deve fazer, a partir de então, para diminuir o risco de 

soroconversão a algum agente infeccioso presente no material contaminado.  

Para otimizar o atendimento ao trabalhador acidentado, tanto as instituições 

de saúde como os serviços especializados e de referência ao atendimento de 

profissionais vítimas de exposição a material biológico devem sistematizar um 

fluxograma de atendimento aos acidentados e, sobretudo, considerá-los como de 

emergência médica (CDC, 2001; SES/GO, 2003; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008a).  

 

3.3.5.1 Cuidados Imediatos 
  

A primeira medida a ser tomada após exposição à matéria orgânica são os 

cuidados imediatos com a área atingida por meio de lavagem exaustiva do local 

exposto com água e sabão, nos casos de exposições percutâneas ou cutâneas. 

Apesar de não haver estudos que demonstrem o benefício do uso de sabão neutro 

nesses casos, a utilização de soluções antissépticas degermantes é uma opção. 

Nas exposições de mucosas, é indicado lavagem exaustiva com água ou com 

solução salina fisiológica. Procedimentos que aumentam a área exposta (cortes, 

injeções locais) e a utilização de soluções irritantes como éter, hipoclorito ou 

glutaraldeído são contra indicados (CDC, 2001; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008a). 

Balsamo, Felli (2006), no estudo sobre acidentes de trabalho com exposição 

a líquidos corporais, quase totalidade dos trabalhadores (97,2%) que se 

acidentaram, executaram algum tipo de cuidado local logo após o acidente. Um 

estudo sobre acidentes com exposição a material biológico entre alunos de uma 

faculdade de odontologia em Minas Gerais evidenciou que 70,6% das vítimas de 

acidentes lavaram o local atingido com água e sabão (FREITAS et al., 2011). 

Outro cuidado importante que deve ser considerado no momento do 

acidente é em relação à identificação do paciente fonte e possível diagnóstico de 

HIV, HBV e HCV. Se não houver diagnóstico e/ou comprovação desse por meio de 
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exames, coleta-se amostra de sangue (10ml), a fim de realizar o teste para pesquisa 

de anticorpos anti-HIV (teste rápido), Anti-HCV e HBsAg, esse último quando o 

profissional não foi imunizado contra hepatite B. O sangue do PAS deverá ser 

avaliado para comprovar a presença prévia de anticorpos anti-HIV, anti-HBV e anti-

HCV (teste Elisa convencional) (RAPPARINI et al., 2007a; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2008a).   

Ainda se torna relevante os antecedentes comportamentais do paciente 

fonte, como o uso de drogas injetáveis, hábitos sexuais, ter estado em presídios, 

história de DST, bem como qualquer sorologia positiva a algum agente infeccioso 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008a; 2008b). 

Os acidentes com material biológico são considerados de emergência 

médica (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008a). O primeiro atendimento deve ocorrer o 

mais precocemente possível para que, se necessária, a quimioprofilaxia ocorra, 

idealmente, nas primeiras duas horas após a exposição (CDC, 2001).  

 
3.3.5.2 Notificação dos Acidentes 

  
Além do aspecto clínico que envolve os acidentes com material biológico, 

essa problemática também possui vários outros aspectos que vão desde a dimensão 

previdenciária e trabalhista até o aspecto estatístico e epidemiológico (FACCHIN, 

2009). Sabe-se que acidentes dessa natureza ocorrem cotidianamente, mas, pela 

falta de registros das informações, essa realidade é muitas vezes desvalorizada. 

A notificação das exposições de trabalho a sangue e fluidos orgânicos deve 

ser realizada logo após os cuidados imediatos, devendo-se comunicar à chefia ou 

responsável pelo serviço que fará o registro do acidente e depois encaminhará o 

profissional acidentado para atendimento especializado. Segundo a NR 32, o 

trabalhador, além de comunicar ao responsável pelo local de trabalho, quando 

houver, deve comunicar ao serviço de segurança e saúde do trabalho e à Comissão 

Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) (MINISTÉRIO DO TRABALHO, 2005). 

Do ponto de vista trabalhista, os profissionais contratados sob o regime da 

Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) devem comunicar o acidente ao Instituto 

Nacional de Previdência Social (INSS) por meio da Comunicação de Acidente de 

Trabalho (CAT), até o primeiro dia útil após a ocorrência. Antes disso, o trabalhador 
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deve passar pelo Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) de sua 

empresa onde será submetido à consulta pelo médico do trabalho e será feito o 

preenchimento da CAT. Quando se tratar de servidores estatutários municipais, 

estaduais ou federais, a notificação dever ser direcionada aos seus respectivos 

órgãos previdenciários (MINISTÉRIO DO TRABALHO, 2005). 

Na perspectiva epidemiológica, um grande avanço ocorrido na área da 

saúde do trabalhador foi a publicação, em 2004, da portaria n°. 777 que regulamenta 

a notificação compulsória de agravos à saúde do trabalhador em rede de serviço 

sentinela específica, entre eles a exposição a material biológico. Assim, além da 

CAT, deve-se preencher a ficha de notificação do SINAN (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2004a). Recentemente, essa portaria foi substituída pelas de n°. 2.472/2010 e n° 

104/2011. Entretanto, mantém o caráter compulsório da notificação dos acidentes 

com material biológico.  

O SINAN é um sistema de informação que agrupa as doenças ou agravos à 

saúde da população que tenham grande impacto na saúde pública. Foi implantado, 

em todo o território nacional, de forma gradual, a partir de 1993. Mas somente em 

1998, o uso do SINAN foi regulamentado, tornando obrigatória a alimentação regular 

dessa base de dados pelas secretarias de saúde estaduais e municipais. Sua 

utilização efetiva permite a realização do diagnóstico dinâmico da ocorrência de um 

determinado evento na população, podendo fornecer subsídios para explicações 

causais dos agravos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007).  

O uso sistemático e descentralizado desse sistema contribui para a 

democratização das informações, permitindo que todos os PAS tenham acesso às 

informações, tornando-se um importante instrumento para auxiliar no planejamento 

da saúde, definir prioridades de intervenção, além de permitir que seja avaliado o 

impacto das intervenções.  

 Apesar da estruturação dos serviços de atendimento e da criação de um 

banco de dados para a realização das notificações de acidentes ocupacionais, a 

subnotificação é, ainda, uma realidade entre os PAS. Em um estudo que buscou a 

ocorrência de subnotificação de acidentes de trabalho em trabalhadores da equipe 

de enfermagem, revelou que 91,9% de trabalhadores que tinham sofrido exposição 

ocupacional não comunicaram algum acidente que tenha sofrido (NAPOLEÃO; 

ROBAZZI, 2003). 
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 Outro estudo realizado com a equipe do centro-cirúrgico de um hospital 

japonês mostrou que somente 22% dos profissionais afirmaram ter notificado todos 

os seus acidentes e 41% notificaram, apenas, aqueles cujo paciente-fonte tinha 

diagnóstico confirmado de infecção por HIV, HCV ou HBV (NAGAO et al. 2009). 

 Uma pesquisa realizada por Shiao et al. (2009) com trabalhadores da saúde 

de hospitais participantes de um programa de vigilância de acidentes ocupacionais, 

comparou dados registrados oficialmente, com as informações obtidas a partir de 

questionários respondidos por esses profissionais e identificaram taxa de 

subnotificação de 68,4% entre a equipe de enfermagem e de 90,2% entre a equipe 

médica. 

 

 3.3.5.3 Quimio e Imunoprofilaxia 
  

Para a prevenção da transmissão da infecção pelo vírus da hepatite B, após 

acidente ocupacional, a presença do HBsAg na fonte e no acidentado deve ser 

levada em consideração, assim como o estado vacinal e a presença de anticorpos 

(anti-HBs positivo) do profissional acidentado. Em qualquer tipo de exposição, com 

paciente fonte conhecido ou não, se o profissional não for vacinado é indicado início 

imediato da vacinação (CDC, 2001). Caso o paciente-fonte ainda seja portador da 

hepatite B (HBsAg positivo), a imunoglobulina humana contra hepatite B (IGHAHB) 

também está indicada. A eficácia da administração conjunta da imunoglobulina com 

a vacina é superior (85 – 90%) à da imunoglobulina isoladamente (75%), tomando 

como base estudos realizados em recém-nascidos de mães portadoras de hepatite 

B (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008a). 

Em caso de trabalhadores vacinados, porém com perfil sorológico pós-

vacinação desconhecido, deve-se testar o anti-HBs, para depois decidir a conduta 

mais pertinente a cada caso. Para aqueles com sorologia positiva, ou seja, anti-HBs 

maior que 10 mUI/ml nenhuma conduta específica para o HBV deve ser tomada 

(RAPPARINI; VITÓRIA; LARA, 2004). 

Quando o profissional está com o esquema vacinal incompleto, ou seja, ter 

recebido menos que três doses e se expôs a paciente-fonte HBsAg reagente, deve-

se completar a vacinação associada à administração de IGHAHB. Nos casos de 

HBsAg não testado ou desconhecido, a vacinação para completar o esquema é 
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obrigatória, mas para o uso da imunoglobulina deve-se avaliar se o paciente fonte é 

considerado população com risco acrescido para a presença de hepatite B (CDC, 

2001; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008a). 

Para os casos em que o profissional, sabidamente, não é respondedor ao 

primeiro esquema da vacina e o paciente-fonte é portador da doença, é 

recomendado o uso da imunoglobulina e início imediato de um segundo esquema 

vacinal. Mas, se o profissional não for respondedor a dois esquemas de vacina 

contra hepatite B, considera-se esse trabalhador não respondedor à vacina e deve-

se indicar duas doses de imunoglobulina com intervalo de 30 dias entre elas. Não é 

recomendo um terceiro esquema vacinal (CDC, 2001; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2008a). 

Nas exposições ao vírus HCV, recomenda-se o acompanhamento clínico e 

laboratorial de todo trabalhador acidentado, já que não existe qualquer medida 

específica para a redução do risco de soroconversão à hepatite C. O manejo pós-

exposição inclui somente teste para dosagem de anticorpo contra o HCV do 

paciente-fonte e do profissional acidentado, juntamente com a dosagem de 

aminotransferases, marcadores de lesão hepática que, embora não sejam 

específicos para as hepatites, na fase aguda da doença, podem se elevar até dez 

vezes acima do valor de normalidade. Portanto, a única medida para eliminação do 

risco de aquisição da doença é a prevenção do próprio acidente (CDC, 2003; 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008a). 

A preocupação acerca da profilaxia da infecção pelo HIV, após acidentes 

ocupacionais, surgiu com o advento da aids e o primeiro estudo  que mostrou a 

eficácia da profilaxia precoce anti-HIV foi realizado por Cardo et al. (1997). Nessa 

investigação, foi conduzido um estudo caso-controle de soroconversão para o HIV 

entre PAS que sofreram exposições percutâneas e evidenciou-se que a profilaxia 

com zidovudina diminuiu a probabilidade de infecção em 81% (IC 95%, 48-94%). 

A indicação da profilaxia pós-exposição (PEP – Post-Exposure Prophylaxis) 

requer uma avaliação criteriosa das circunstâncias do acidente como o tipo de 

material biológico envolvido, a gravidade e o tipo de exposição, a identificação do 

paciente-fonte e a sua condição sorológica anti-HIV (CDC, 2001; MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2008a). 
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A recomendação da quimioprofilaxia (QP) é para as situações em que há 

risco eminente de transmissão do HIV. Nas exposições de baixo risco, deve-se 

considerar a carga viral do paciente-fonte. Nos casos com risco insignificante de 

transmissão, não se justifica o uso da QP devido à agressividade dos medicamentos 

antirretrovirais (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008a). Assim, os acidentes mais graves 

e, portanto, com indicação da PEP são aqueles que envolvem maior volume de 

sangue como lesões profundas provocadas por material perfurocortante, presença 

de sangue visível no dispositivo, acidentes com agulhas previamente usadas em 

veias ou artérias, acidentes com agulhas de grosso calibre e presença de carga viral 

elevada em pacientes com doença avançada (CARDO et al., 1997).   

Quando há indicação, a maioria dos casos utiliza-se o esquema básico com 

dois antirretrovirais. Habitualmente são dois análogos nucleosídeos inibidores da 

transcriptase reversa (ITRN) ou um ITRN associado a um análogo nucleotídeo 

inibidor da transcriptase reversa (ITRNt). As combinações possíveis são: AZT 

(zidovudina) com 3TC (lamivudina) ou TDF (tenofovir) com 3TC ou D4T (estavudina) 

com 3TC, sendo a primeira opção a mais comumente utilizada. Os esquemas 

expandidos recomendados são aqueles com combinação de três ITRN ou dois ITRN 

com um inibidor de protease (IP). A adição de uma terceira droga deve ser 

considerada em exposições que implicam num grande risco de transmissão do HIV 

ou que envolvem uma fonte com HIV já resistente a alguns antirretrovirais. Os três 

ITRN indicados são AZT, 3TC e TDF; caso a opção seja por dois ITRN com IP, 

indica-se o AZT, 3TC e o lopinavir/ritonavir (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008a).  

A PEP deve ser iniciada, preferencialmente, nas primeiras duas horas após 

o acidente, sendo que, decorridos 72 horas, seu uso não é mais efetivo. E quando 

indicada, o tempo de duração recomendado da quimioprofilaxia é de 28 dias. 

Ressalta-se ainda que, quando o status sorológico do paciente-fonte for 

desconhecido e na impossibilidade de se fazer o teste rápido, o uso da PEP deve 

ser avaliado individualmente, considerando o tipo de exposição e a probabilidade 

clínica e epidemiológica de infecção pelo HIV do paciente-fonte e até mesmo o perfil 

de pacientes atendidos no local do acidente (CDC, 2001; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2008a). 

Embora o uso da PEP seja uma medida de proteção do profissional 

acidentado à soroconversão de doenças, pesquisas apontam que a adesão não tem 
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sido completa. Estudo realizado em um hospital universitário buscou avaliar a 

adesão de PAS aos esquemas de quimio e imunoprofilaxia pós-exposição a 

acidentes com material biológico ocorridos na instituição, mostrou que 43% não 

completaram o esquema quimioprofilático prescrito para o HIV e 32% não 

concluíram o esquema contra a hepatite B (MICELI et al., 2005).  

 No estudo de Balsamo e Felli (2006), do total de ocorrências em que foi 

indicado profilaxia com antirretrovirais, cerca de 43% de trabalhadores não 

terminaram o esquema recomendado, devido, principalmente, aos efeitos colaterais 

das drogas. Médias semelhantes de não adesão ao esquema profilático anti-HIV 

foram encontradas na investigação de Almeida e Benatti (2007), com 40,6% de 

abandono da PEP. Ainda, no estudo de Freitas et al. (2011) a não adesão a PEP foi 

de 58,8%.   

 

3.3.5.4 Acompanhamento Recomendado 
 

O profissional que se acidenta em seu local de trabalho e se expõe a sangue 

e fluido corporal contaminado não encerra o protocolo de atendimento quando inicia 

a PEP ou mesmo quando essa não é indicada. É necessário ainda, fazer 

acompanhamento clínico e laboratorial, para se monitorar quaisquer alterações 

orgânicas provenientes da exposição ocupacional. 

Em relação ao acompanhamento pós-exposição ao HIV, o trabalhador será 

monitorado quanto à toxicidade medicamentosa devido à QP, ao diagnóstico de 

infecção aguda pelo HIV/aids, à avaliação laboratorial (hemograma, bioquímica e 

sorologias) e à prevenção da transmissão secundária. O acompanhamento 

sorológico indicado, independente do uso de quimioprofilaxia, inclui a pesquisa de 

anti-HIV (Elisa convencional) no momento do acidente, seis semanas, três e seis 

meses após a exposição. Em casos que envolvem paciente-fonte coinfectado pelo 

HCV, a avaliação sorológica deverá ser repetida após 12 meses (CDC, 2001). 

Para aqueles que iniciaram a PEP básica, deve-se realizar hemograma 

completo, dosagem de transaminases, amilase, uréia e creatinina séricas. O 

monitoramento da glicemia é incluído quando se usa inibidor de protease, ou seja, 

nos esquemas expandidos. Todos esses exames devem ser realizados no início da 

PEP e duas semanas após a introdução dessa (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008a). 
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O acompanhamento da exposição ocupacional ao HBV envolve o status 

sorológico do profissional em resposta à vacina anti-hepatite B. Nos casos de 

comprovação da imunidade, não há indicação de seguimento sorológico e, nas 

situações em que não haja imunidade comprovada contra a doença ou no caso de 

trabalhadores não vacinados, recomenda-se o acompanhamento em relação aos 

marcadores virais HBsAg, anti-HBc total e o anti-HBs, no momento do acidente e 

seis meses depois. Para aqueles que fizeram uso de IGHAHB, o teste anti-HBs deve 

ser solicitado de três a seis meses após, pois resultados positivos num primeiro 

momento podem representar imunidade provisória devido à imunoglobulina 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008a). 

O seguimento recomendado para as exposições ao vírus da hepatite C tem 

por finalidade o diagnóstico precoce, tratamento imediato e redução das 

complicações em decorrência da doença (HENDERSON, 2003). A avaliação de 

lesão hepática se dá pela dosagem dos níveis de aspartato de alanina transferase 

(ALT), no momento da exposição, seis semanas, três e seis meses depois da 

exposição. O anti-HCV deve ser solicitado, no momento do acidente, três e seis 

meses depois e o HCV-RNA uma única vez no terceiro mês após a exposição (CDC, 

2001; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008a).  

Na investigação realizada por Davanzo et al. (2008), evidenciou-se que 

somente 26,3% dos trabalhadores acidentados, cujo paciente-fonte tinha sorologia 

positiva para a hepatite B, compareceram em todas as consultas agendadas. Para 

os trabalhadores expostos com fontes positivas para o HIV e HCV, somente 33,3% e 

40,0%, respectivamente, completaram o acompanhamento. 

Observa-se que a frequência de trabalhadores que continuam o esquema 

sorológico recomendado diminui à medida que a data da coleta vai se distanciando 

da data do acidente. Almeida e Benatti (2007) constataram essa diminuição com 

médias em retorno de 62,5% de profissionais na coleta após 45 dias, 41,67% após 

três meses e apenas 20,83% terminaram o esquema estabelecido pelo protocolo do 

Ministério da Saúde. 

No estudo de Paiva e Oliveira (2011) que buscou caracterizar as condutas 

pós-exposição a material biológico entre profissionais do atendimento pré-hospitalar 

revelou que a maior taxa de acompanhamento sorológico foi da equipe médica com 

33,3% dos casos que finalizaram o seguimento recomendado. Depois foram os 
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técnicos de enfermagem com 30,0% dos casos e os condutores com 16,7%. Entre 

os enfermeiros chama a atenção o fato de que não foi realizado controle sorológico 

pós-exposição em nenhum caso. 
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4. METODOLOGIA  
  

4.1 Tipo de estudo  
  

 Estudo epidemiológico, retrospectivo e analítico sobre atendimentos de 

acidentes com material biológico entre trabalhadores de enfermagem. 

 Esse estudo faz parte do projeto de pesquisa intitulado “Epidemiologia dos 

Acidentes de Trabalho com Exposição a Material Biológico no Estado de Goiás”, 

desenvolvido em parceria com a Rede Goiana de Pesquisa em Exposição de 

Profissionais da Área da Saúde a Material Biológico - FAPEG.  

  

4.2 Local do estudo e fontes de informação  
  

 O estudo foi conduzido no Hospital de Referências em Doenças 

Infectocontagiosas (HRDI) do Estado de Goiás, que foi o primeiro serviço a atender 

vítimas de acidentes com exposição a material biológico, sendo o único até o ano de 

2006. A partir de então, foram criadas Unidades de Serviço Sentinela para 

atendimento de acidentes ocupacionais no Estado e o Centro de Referência em 

Saúde do Trabalhador (CEREST) regional que passou a centralizar as notificações 

de acidentes com material biológico no município de Goiânia e região metropolitana. 

Ressalta-se que, mesmo com a implantação dessa rede de serviços voltada 

exclusivamente ao atendimento do trabalhador vítima de acidente com material 

biológico no município de Goiânia, há uma grande demanda de atendimentos 

realizados no HRDI relacionado às exposições ocupacionais que ocorrem nos 

municípios do interior do Estado.  

 Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sobre o último 

senso realizado em 2010, verificaram que Goiás possui uma população de, 

aproximadamente, 6.000.000 de habitantes e Goiânia 1.300.000 e território de 

340.000 km2 e conta, ainda, com 246 municípios (IBGE, 2011). 

 Foram utilizadas, como fonte de informação, as fichas de registro e 

investigação de acidente de trabalho com material biológico de trabalhadores da 

equipe de enfermagem e prontuários de atendimento das vítimas de acidente 

atendidos no Hospital de Referência em Doenças Infectocontagiosas. 
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4.2.1 Critérios de inclusão e exclusão 
  

• Foram incluídos registros de acidentes com trabalhadores da equipe de 

enfermagem a partir do ano 2000 até os que o acompanhamento clínico-laboratorial 

foi concluído em dezembro de 2010; 

• Foram excluídos os registros que não continham a informação “tipo de 

exposição” e “ano de acidente”. 

 
4.3 Coleta dos dados 
 

 Para a coleta dos dados foi elaborado um instrumento (Apêndice A) contendo 

dados sociodemográficos, caracterização do acidente, uso de EPI no momento do 

acidente, vacinação contra hepatite B e teste anti-HBs, tempo decorrido entre o 

acidente e o primeiro atendimento, condutas pós-exposição, acompanhamento 

clínico-laboratorial, medidas profiláticas e conclusão do caso. Vale lembrar que não 

existe uma ficha específica para o atendimento de vítimas de acidente com 

exposição a material biológico no Hospital de Referência em Doenças 

Infectocontagiosas. 

 Esse roteiro foi submetido à apreciação de três especialistas, aos quais foi 

solicitado avaliar a clareza e a pertinência dos itens. As sugestões foram acatadas e 

o instrumento foi considerado pertinente para o alcance dos objetivos. O instrumento 

foi testado e realizado à devida adequação.  

 A coleta de dados ocorreu de outubro de 2010 a abril de 2011. Foi realizada 

por duas pesquisadoras e três auxiliares de pesquisa, alunas do curso de 

enfermagem da Faculdade de Enfermagem/UFG qualificadas para essa tarefa. 

 Para a seleção e acesso aos prontuários no HRDI, foi realizado inicialmente 

uma busca nos registros informatizados do Departamento de Arquivo Médico 

(DEAM) do hospital a partir de diagnósticos que o serviço classifica como acidente 

ocupacional, sendo eles “acidente com perfurocortante” e “acidente profissional”, 

obtendo-se uma listagem com todos os nomes e o número dos prontuários de todos 

os atendimentos realizados, segundo essas duas classificações, e todos separados 

por ano. 
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 Constam, no sistema informatizado do DEAM, os prontuários a partir de 

1993, pois os demais não foram categorizados e lançados no sistema, 

permanecendo registrados apenas em livros ata. Dessa forma, a seleção e a busca 

pelos prontuários antes de 1993 foram feitas manualmente, com uma busca 

criteriosa nos livros e posterior localização desses prontuários no arquivo. O DEAM 

possui dois locais de armazenamento, o primeiro onde os prontuários permanecem 

disponíveis por um período de cinco anos a partir da data em que foram abertos e o 

outro armazena a maioria dos prontuários que ultrapassaram os cinco anos, ficando 

armazenados no arquivo inativo, também chamado de arquivo morto. 

 
4.4 Variáveis do estudo 
 
4.4.1. Variável de desfecho 
 

Acidente com material biológico envolvendo material perfurocortante. 

 
4.4.2. Variáveis de predição 

 

Foram classificadas em dois grupos: sociodemográficas e aspectos laborais. 
 

4.4.2.1 Sociodemográficas 
 

Sexo – masculino e feminino; 

Idade – apresentada em anos; 

Escolaridade – refere-se ao nível de formação referido.  

 
4.4.2.2 Aspectos laborais  

 

Categoria profissional – refere-se à profissão informada na identificação do 

prontuário dos acidentados; 

Procedência do acidentado - refere-se ao município da instituição empregadora dos 

acidentados. 
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Status vacinal para hepatite B – refere-se à quantidade de doses da vacina contra 

hepatite B descrita no prontuário. 

 
4.5 Análise dos Dados 
 

O banco de dados foi digitado no programa Microsoft Office Excel 2007 e 

analisado no programa Statistical Package for Social Science (SPSS), versão 15.0 

for Windows. 

A estatística descritiva foi utilizada para caracterizar o perfil dos acidentes e 

condutas pré e pós - exposição. Foi realizado análise univariada para estimar a 

chance (OR – odds ratio) de ocorrência de acidentes com material biológico, 

envolvendo material perfurocortante, com intervalo de confiança de 95%. As 

variáveis de predição que obtiveram valor de p < 0,10, na análise univariada, foram 

testadas em modelo de regressão logística multivariada forward likelyhood ratio. 

 

4.6 Aspectos Éticos Legais 
 

            Para a realização dessa pesquisa, seguiu-se a Resolução do Conselho 

Nacional de Saúde nº 196 de 1996 que dispõe sobre as diretrizes e normas 

regulamentadoras para pesquisas em seres humanos do Ministério da Saúde 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1996). O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) do Hospital de Doenças Tropicais, em 13/08/10, sob o protocolo 

033/2010 (Anexo A). 

 Foi obtido o consentimento da Diretoria do HRDI para utilizar as informações 

contidas nos prontuários de atendimento a acidentes com material biológico para 

fins de pesquisa (Apêndice B), além da autorização da Coordenação do 

Departamento de Arquivo Médico para utilizar os arquivos e permitir a presença de 

pesquisadores no local (Apêndice C). 

 A instituição em que foi realizada a coleta dos dados receberá um relatório 

final da pesquisa. 
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5. RESULTADOS 
 

5.1 Caracterização da população: dados sociodemográficos  
  

 De 1989 a 2010 foi registrado um total de 6.039 atendimentos de acidentes 

com exposição a material biológico entre diversas categorias profissionais. O 

primeiro registro de acidente com material biológico ocorreu em 1989 e envolveu 

uma auxiliar de enfermagem. Nesse período, foram registrados 2.681 acidentes com 

a equipe de enfermagem o que representou 44,3% dos registros. Observou-se que, 

a partir do ano 2000, houve um aumento da busca por atendimento e o ano de 2007 

foi o que apresentou maior número de registros (386/2.681; 14,4%) conforme mostra 

a Figura 1. 

 

 
Figura 1. Distribuição do número de atendimentos relacionados a acidente com material biológico 

(N=2.681) entre os trabalhadores de enfermagem em um Hospital de Referência em Doença 

Infectocontagiosa do Estado de Goiás, no período de 1989 a 2010. Goiânia, 2012 

 

 A Figura 2 mostra o fluxograma de seleção de registros de acidente com 

material biológico entre trabalhadores de enfermagem atendidos no HRDI. 
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Figura 2. Apresentação do quantitativo de registros de acidente com material biológico (N=2.569) 

entre os trabalhadores de enfermagem atendidos no Hospital de Referência em Doença 

Infectocontagiosa no período de 2000 a 2010, considerando os critérios de exclusão. Goiânia, 2012 

 
 Nesse estudo, optou-se por considerar os registros de acidente a partir do 

ano 2000 por dois motivos: primeiro que, por se tratar de um estudo com fonte de 

dados secundários, os registros anteriores a esse período possuíam muitas 

informações incompletas. E segundo, a partir do ano 2000, houve um incremento no 

número de registros o que pode ter sido influenciado pelas políticas públicas 

voltadas para o trabalhador na área da saúde. A exemplo disso o primeiro manual 

de condutas frente ao acidente com material biológico de publicação nacional foi 

lançado em 1999 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1999). 

 Dentre os 65 acidentes com exposição a material biológico registrados entre 

1989 a 1999 entre a equipe de enfermagem, a maioria era do sexo feminino 

(62/95,4%), pertencia à categoria de técnico de enfermagem (33/50,8%) e a 

mediana de idade foi de 35 anos. Em 39 (73,6%) casos, o acidente foi percutâneo, 

sendo a agulha com lúmen (31/47,7%), o objeto mais comumente envolvido nas 

exposições. A secreção orgânica mais relatada foi o sangue (43/66,2%) e a região 

do corpo mais acometida foi os membros superiores (39/73,6%). E, em 96,9% dos 

casos, as vítimas trabalhavam em Goiânia. 

 No período de 2000 a 2010, foram registrados 2.569 atendimentos de 

acidente com exposição a material biológico num total de 2.281 vítimas e essa 

diferença ocorreu pelo fato de ter havido casos em que um mesmo profissional 

Atendimentos a profissionais de saúde por  
acidente com material biológico 

n = 6.039 

Atendimentos de trabalhadores de Enfermagem 
 n = 2.681 

Excluídos (1,75%): 
3 sem informação do ano do acidente 
44 sem informação do tipo de exposição 

1989 – 1999 
n = 65 

2000 – 2010 
n = 2.569 
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sofreu mais de um acidente (Tabela 1). Destaca-se o fato de que, em um mesmo 

prontuário, havia o registro de todos os acidentes em que a vítima foi atendida.  

 
Tabela 1. Distribuição das vítimas de acidente (N=2.281) com material biológico em registros dos 
trabalhadores de enfermagem atendidos no Hospital de Referência em Doenças Infectocontagiosas 
do Estado de Goiás, segundo o número de atendimentos no período de 2000 a 2010. Goiânia, 2012 

Número de acidentes por 
sujeito 

Total de sujeitos Total de exposições 
N % N % 

Um 2.051 89,9 2.051 79,9 
Dois 186  8,1 372 14,6 
Três 34 1,5 102 3,9 
Quatro 7 0,5 28 1,0 
Cinco 2   0,15 10 0,4 
Seis 1   0,05 6 0,2 
Total 2.281 100,0 2.569 100,0 

 

 Os atendimentos ocorreram predominantemente com profissionais do sexo 

feminino (2.352/2.569; 91,6%) sendo que, em 14/2.352 (0,6%) casos, as vítimas 

referiram estar grávidas. A mediana da idade na época do atendimento foi de 33 

anos com mínimo de 18 e máximo de 69 anos. 

 Nos casos em que a vítima teve mais de um acidente, observou-se que, em 

algumas situações, o mesmo prontuário relatava a vítima com idade, escolaridade e 

categoria profissional diferentes. Situação que acontecia pelo tempo decorrido entre 

as exposições havendo a possibilidade de alteração dessas informações.  Por isso, 

na Tabela 2 foi considerada a categoria profissional registrada no momento de cada 

exposição, sendo que atendimentos de técnicos de enfermagem ocorreram mais 

frequentemente. 

  
Tabela 2. Distribuição dos acidentes com material biológico (N=2.569) em registros dos trabalhadores 
de enfermagem atendidos no Hospital de Referência em Doenças Infectocontagiosas do Estado de 
Goiás, segundo a categoria profissional no período de 2000 a 2010. Goiânia, 2012 

Caracterização N % 
Categoria    
Técnico em Enfermagem 1.977 77,0 
Auxiliar em Enfermagem 400 15,5 
Enfermeiro  192 7,5 
Total 2.569 100,0 

 

 A Figura 3 apresenta a proporção de atendimentos com material biológico 

por categoria profissional segundo o ano de acidente.  
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Figura 3. Proporção de acidentes com material biológico por categoria profissional e ano de 
atendimento entre a equipe de enfermagem atendida no Hospital de Referência em Doença 
Infectocontagiosa no Estado de Goiás, no período de 2000 a 2010. Goiânia, 2012 
	  

 Observa-se que a proporção de atendimentos por acidente com material 

biológico com os auxiliares de enfermagem caiu ao longo dos anos (x2 de 

tendência=162,2; p=0,000) comparativamente aos atendimentos de técnicos de 

enfermagem e enfermeiros. 

 Dentre os atendimentos, a maioria era de vítimas que trabalhavam em 

Goiânia (1.812/2.569; 70,5%), 705 eram vítimas que trabalhavam em outros 

municípios e houve 52, sem informação. A Figura 4 mostra que a proporção de 

atendimentos a pessoas que trabalhavam em outros municípios aumentou com o 

tempo (x2 de tendência=137,7; p=0,000).  

	  

Figura 4. Distribuição da procedência de vítimas de acidente com material biológico em registro 
(N=2.569) de trabalhadores de enfermagem atendidos no Hospital de Referência em Doença 
Infectocontagiosa no Estado de Goiás, no período de 2000 a 2010. Goiânia, 2012 
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 Dos 705 atendimentos a vítimas de outros municípios, 511 (27,4%) eram de 

cidades que compõem o entorno da capital. Seis casos de atendimentos foram de 

vítimas que trabalhavam no Distrito Federal. 

 Houve 858 (33,4%) casos em que não foi informado o tipo de instituição do 

acidentado. Para os casos informados, observou-se 60,2% (1.030/1.711) de 

instituições privadas/conveniadas, 35,8% de instituições públicas (612/1.711) e 4,0% 

(69/1.711) de instituições filantrópicas. Do total de atendimentos, em 1.639 (63,8%) 

casos, as vítimas buscaram o serviço por conta própria e 930 (36,2%) tiveram algum 

encaminhamento formal, dentre esses em 132 (14,2%), o encaminhamento foi feito 

por serviços que prestaram o primeiro atendimento.  

 Apenas 9,1% (94/1.030) dos registros de atendimento de acidentados 

oriundos de instituições privadas constavam a Comunicação de Acidente de 

Trabalho (CAT) no prontuário ou havia relato médico de preenchimento. 

    

5.2 Caracterização dos acidentes com material biológico 
  

 A Tabela 3 apresenta a distribuição das características das exposições a 

material biológico na população de estudo. 

 
Tabela 3. Caracterização dos acidentes com material biológico em registros dos trabalhadores de 
enfermagem atendidos no Hospital de Referência em Doença Infectocontagiosa no Estado de Goiás, 
no período de 2000 a 2010. Goiânia, 2012 

Perfil dos acidentes N % 
Tipo de exposição (n=2.569)   
Percutânea 2.299 89,5 
Mucosa ocular/oral 212 8,2 
Pele íntegra 28 1,1 
Pele não íntegra 25 1,0 
Mordedura 5 0,2 
Total 2.569 100,0 
Área corporal atingida (n=2.271)*   
Membros superiores 1.971 86,8 
Mucosa oral/ocular 225 9,9 
Membros inferiores 68 3,0 
Tronco 7 0,3 
Total  2.271 100,0 

Material biológico envolvido (n=1.932)*   
Sangue 1.711 88,6 
Fluido sem sangue 136 7,0 
Fluido com sangue  85 4,4 
Total  1.932 100,0 
* Nem sempre o total é igual a n=2.569 devido à ausência de dados.   
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 A prevalência dos acidentes envolvendo materiais perfurocortantes foi de 

89,5% (2.299/2.569). A área corporal mais atingida foi os membros superiores 

(1.971/2.271; 86,8%), predominando dedos da mão com 1.709 (86,7%) 

atendimentos, seguido pela palma/dorso da mão (222/11,2%) e pelo 

braço/antebraço (40/2,1%). O sangue foi o material orgânico mais presente nos 

acidentes (1.711/1.932; 88,6%). 

 Os objetos envolvidos nas exposições percutâneas estão discriminados na 

Figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Frequência dos tipos de objetos envolvidos nas exposições percutâneas (N=2.299) em 
registros de vítimas de acidente com material biológico entre trabalhadores de enfermagem atendidos 
no Hospital de Referência em Doenças Infectocontagiosas do Estado de Goiás, no período de 2000 a 
2010. Goiânia, 2012 
 

 Observou-se que a maioria dos atendimentos de exposição percutânea 

ocorreu com agulha com lúmen. Na categoria "outros", os tipos de materiais 

envolvidos foram: equipo de soro, conexão de sonda vesical de demora, 

instrumentais cirúrgicos e materiais odontológicos como sonda exploradora e cureta. 

 Para as circunstâncias em que ocorreram os acidentes, foi possível observar 

similaridade de informações, o que decorreu do modo como o registro foi realizado 

no prontuário. Por exemplo, uma punção venosa pode ter sido realizada para a 

administração de medicamento endovenoso ou soroterapia e ainda para a retirada 

de sangue, mas foi considerada a descrição literal do registro.  

 Sendo assim, 45,5% (1.169/2.569) dos atendimentos não havia registro das 

circunstâncias dos acidentes. Quando informadas as principais frequências foram: 

manuseio de resíduos com 21,9% (307/1.400), o que incluiu o descarte inadequado, 
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manejo de caixa de perfurocortante e o reencape de agulha; o manuseio de acesso 

vascular com 20,8% (291/1.400) como a punção venosa/arterial, retirada de acesso 

venoso e a coleta de sangue e, em seguida, com 16,8% (236/1.400) a administração 

de medicamentos. A punção digital foi descrita isoladamente como o procedimento 

de maior registro nas exposições, com 17,4% a (244/1.400), sendo a agulha com 

lúmen o objeto mais utilizado durante esse procedimento com frequência de 79,4% 

(206/244). 

 
5.3 Medidas pré e pós-exposição a material biológico 
 
5.3.1 Medidas pré-exposição 
 

 A situação vacinal e o status sorológico das vítimas em cada acidente com 

material biológico estão discriminados na Tabela 4. 

 
Tabela 4. Situação vacinal para hepatite B em registros de vítimas de acidente com material biológico 
(N=2.569) entre trabalhadores de enfermagem atendidos no Hospital de Referência em Doença 
Infectocontagiosa no Estado de Goiás, no período de 2000 a 2010. Goiânia, 2012 

Situação Vacinal Atendimentos 
N % 

Vacina contra hepatite B (3 doses)    
Sim 1.993 77,6 
Não 427 16,6 
Desconhece 38 1,5 
Não informado 111 4,3 

Total 2.569 100,0 
 

 Entre os acidentados com registro de vacinação contra hepatite B 

(1.993/2.569; 77,6%), 82/1.993 (4,1%) citaram a realização do anti-HBs e, desses, 

59/82 (72,0%) eram respondedores à vacina e 23/82 (28,0%) eram não-

respondedores. 

 Informações referentes ao uso de EPI, no momento do acidente, não 

estavam presentes em 84,7% (2.177/2.569) dos registros de atendimentos. Dentre 

os que informaram (392/2.569; 15,3%), 30,1% (118/392) mencionaram que não 

utilizavam qualquer equipamento de proteção. A Tabela 5 apresenta a distribuição 

dos que descreveram (274/392; 69,9%) o uso de um ou mais equipamento de 

proteção. 
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Tabela 5. Distribuição do uso de equipamentos de proteção individual (n=274) em registros de vítimas 
de acidente com material biológico, conforme o tipo de exposição, entre trabalhadores de 
enfermagem atendidos no Hospital de Referência em Doença Infectocontagiosa no Estado de Goiás, 
no período de 2000 a 2010. Goiânia, 2012 

Tipo de 
exposição 

Uso de Equipamento de Proteção Individual 

 Luva Óculos Sapato 
fechado Jaleco Máscara Gorro Total 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 
Percutânea 197 

(71,8) 
11 

(4,0) 
7 

(2,5) 
23 

(8,4) 
18 

(6,6) 
0 

(0,0) 
245 

(89,4) 
Mucosa 11 

(4,0) 
5 

(1,8) 
2 

(0,8) 
5 

(1,8) 
6 

(2,2) 
0 

(0,0) 
24 

(8,7) 
Pele íntegra 1 

(0,4) 
0 

(0,0) 
0 

(0,0) 
0 

(0,0) 
0 

(0,0) 
0 

(0,0) 
1 

(0,4) 
Pele não íntegra 2 

(0,8) 
0 

(0,0) 
0 

(0,0) 
1 

0,4 
0 

(0,0) 
0 

(0,0) 
3 

(1,1) 
Mordedura 1 

(0,4) 
0 

(0,0) 
0 

(0,0) 
0 

(0,0) 
0 

(0,0) 
0 

(0,0) 
1 

(0,4) 
Total 212 

(77,4) 
16 

(5,8) 
9 

(3,3) 
29 

(10,6) 
24 

(8,8) 
0 

(0,0) 
274 

(100,0) 
 
 Dentre os 274 registros que mencionaram o uso de EPI, 245 (89,4%) foram 

em exposições percutâneas e a luva de procedimento foi o equipamento de proteção 

mais referido (212/274; 77,4%).  

 
5.3.2 Medidas pós-exposição 
 
 Quanto às informações sobre os cuidados adotados com o local do acidente, 

em 2.055/2.569 (80,0%) casos não foi identificado qualquer registro. A Tabela 6 

discrimina a frequência e o tipo dos cuidados realizados pelas vítimas dentre os 514 

atendimentos com registro (514/2.569; 20,0%). 

 
Tabela 6. Distribuição dos cuidados locais (n=514) realizados por trabalhadores de enfermagem 
frente ao acidente com material biológico registrado pelo Hospital de Referência em Doença 
Infectocontagiosa no Estado de Goiás, no período de 2000 a 2010. Goiânia, 2012 

Tipo de cuidado  n % 
Lavagem com água + sabão 240 46,7 
Lavagem com água + sabão e expressão local 104 20,2 
Lavagem com água + sabão e álcool 73 14,2 
Lavagem com soro fisiológico 26 5,1 
Lavagem com água + sabão, expressão no local e uso de álcool 19 3,7 
Uso de álcool 8 1,6 
Lavagem com água + sabão e soro fisiológico 6 1,2 
Expressão local 2 0,4 
Outros cuidados 36 7,0 
Total 514 100,0 

 Os outros cuidados relatados foram o uso de diferentes produtos no local do 

acidente: em três casos foi referido o hipoclorito de sódio, em dois, o éter e em 20, 
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não foi especificado o produto utilizado. Em um caso, a vítima lavou o local com 

água e sabão, usou álcool e ainda procedeu a escovação do local do ferimento. Em 

10 casos foi registrado que as vitimas não realizaram qualquer cuidado no local. 

 Em relação ao tempo decorrido entre o acidente e a busca pelo primeiro 

atendimento, 9,1% (235/2.569) dos casos não havia registro dessa informação. Em 

47,4% (1.217/2.569) dos casos o tempo foi menor que duas horas e, em 42,1% 

(1.081/2.569) o atendimento ocorreu entre 2 e 72 horas e em 1,4% (36/2.569) dos 

casos, o atendimento ocorreu após 72 horas do acidente. 

 Quanto à solicitação de exames para as vítimas, excluindo 22 casos de 

exposição à pele íntegra e paciente-fonte conhecidamente negativa, nos quais esses 

exames poderiam ser dispensados em 1.429 dos 2.569 (54,9%) casos, foi pedido 

algum tipo de exame sorológico do acidentado no momento da exposição. O teste 

anti-HIV foi o mais solicitado (992/1.429; 68,3%), seguido pelo anti-HCV                   

(982/1.429; 67,7%), VDRL (886/1.429; 62,0%), HBsAg (875/1.429; 61,2%), anti-HBs 

(863/1.429; 60,4%) e o anti-HBc (709/1.429; 49,6%). Em 54,9% (1.411/2.569) dos 

atendimentos, outros exames foram solicitados como o teste rápido para HIV, teste 

Elisa para chagas, anti-HAV, hemograma completo entre outros. 

 A identificação dos pacientes-fonte envolvidos nos acidentes está 

apresentada na Figura 6. 
	  

	  
Figura 6. Distribuição das características dos pacientes-fonte (N=2.569) em registros de acidentes 
com material biológico entre trabalhadores de enfermagem atendidos no Hospital de Referência em 
Doença Infectocontagiosa no Estado de Goiás, no período de 2000 a 2010. Goiânia, 2012 
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 Os pacientes-fonte envolvidos nos acidentes eram, em sua maioria 

(2.190/2.569; 85,3%), conhecidos. Desses, em 133 casos, o paciente-fonte era 

portador de alguma doença infectocontagiosa como HIV (96/2.190; 4,4%), Hepatite 

C (18/2.190; 0,8%), Hepatite B (8/2.190; 0,4%), HIV e Hepatite C (4/2.190; 0,2%), 

HIV e Hepatite B (3/2.190; 0,1%) e HIV, Hepatite C e Hepatite B (4/2.190; 0,2%). 

Dentre os não identificados, em 254 (11,6%) casos, o sangue não foi coletado e, em 

16 (0,7%) casos, houve o registro que o paciente-fonte recusou a coleta.  

 Dos 2.569 atendimentos de vítimas de acidente com material biológico, em 

782 (30,4%), foi indicado algum tipo de imuno/quimioprofilaxia (Tabela 7). 
 

Tabela 7. Indicação de imuno e quimioprofilaxia (n=710) em registros de casos de acidentes com 

material biológico entre trabalhadores de enfermagem atendidos no Hospital de Referência em 

Doenças Infectocontagiosas do Estado de Goiás, no período de 2000 a 2010. Goiânia, 2012 

Profilaxia pós-exposição n % 
Imunoprofilaxia   
Vacina para Hepatite B 224 31,6 
Imunoglobulina Humana Anti-hepatite B 167 23,6 
Subtotal 391 55,2 
Quimioprofilaxia   
AZT/3TC 206 29,0 
AZT/3TC + Lopinavir/Ritonavir 52 7,4 
AZT/3TC + Nelfinavir 40 5,7 
AZT/3TC + Indinavir  16 2,2 
AZT/3TC + Efavirenez 1 0,1 
Outros 4 0,4 
Subtotal 319 44,8 
Total 710 100,0 

  

 Em relação à quimioprofilaxia, o esquema básico (AZT/3TC) foi o mais 

indicado com 29,0% e, em seguida, o expandido (dois ITRN e um IP/r) com 15,4%. 

Além desses, outros tipos de associações de antirretrovirais foram recomendados 

como o esquema de três ITRN e um IP/r e o esquema de dois ITRN e dois IP/r. Em 

quatro casos, foi recomendado o uso de inibidores de protease sem a combinação 

com outras drogas.   

 Quanto à solicitação de teste rápido para HIV, do total de atendimentos 

(n=2.569) em 1.819 (70,8%) casos, houve o registro do pedido desse teste, em 289 

(11,2%) casos, o paciente-fonte era desconhecido e, em 461 (18,0%) não tinha essa 

informação no prontuário. Dentre os casos em que houve a solicitação, em 21 
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(1,2%) casos, o resultado foi positivo, 1.711 (94,0%), negativo e, em 87 (4,8%), 

embora solicitado, não havia o registro do resultado.  

 Em relação ao encaminhamento feito às vítimas dos acidentes com material 

biológico, a Tabela 8 descreve o seguimento recomendado e a conclusão dos casos. 

 
Tabela 8. Caracterização do encaminhamento registrado em prontuários de vítimas de exposição a 
material biológico entre trabalhadores de enfermagem atendidos (N=2.569) no Hospital de Referência 
em Doença Infectocontagiosa no Estado de Goiás, no período de 2000 a 2010. Goiânia, 2012 

Evolução do caso N % 
Recomendado acompanhamento    
Sim 1.554 60,4 
Não 150 5,8 
Não informado 865 33,8 

Conduta recomendada   
Encaminhamento ambulatório do HRDI 894 34,8 
Encaminhamento instituição de origem 603 23,5 
Não indicado encaminhamento 150 5,8 
Encaminhamento CRDT/CEREST 32 1,2 
Outro 25 1,0 
Não informado 865 33,7 

Conclusão do caso   
Abandono 823 32,0 
Alta 235 9,1 
Não informado 1.511 58,9 

Total 2.569 100,0 
 

Para a realização do seguimento clínico-laboratorial, as vítimas foram 

encaminhadas para outras localidades como hospitais públicos e filantrópicos, para 

clínicas privadas e, ainda, para unidades básicas de saúde. Em uma situação, a 

recomendação para retorno no HRDI foi somente se o teste anti-HBs fosse negativo.  

Observou-se que, em cinco casos, as vítimas, embora dessem entrada no 

hospital para realização do atendimento, evadiram e, por isso, não receberam 

quaisquer recomendações sobre o seguimento clínico-laboratorial.   

 Dos 894 (34,8%) casos em que houve o encaminhamento para seguimento 

clínico-laboratorial no ambulatorial do HRDI, 263 retornaram e iniciaram o 

acompanhamento. Na Tabela 9, está descrita a relação entre o conhecimento do 

caso-fonte e seguimento ambulatorial.  
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Tabela 9. Relação entre completude do acompanhamento ambulatorial e situação conhecida ou não 
do caso fonte em registros de vítimas de acidente com material biológico entre trabalhadores de 
enfermagem que retornaram (n=263) ao Hospital de Referência em Doença Infectocontagiosa no 
Estado de Goiás, no período de 2000 a 2010. Goiânia, 2012 

Paciente-Fonte Seguimento completo Seguimento incompleto Total 
 n % n % n % 
Conhecido 62 23,6 163 62,0 225 85,6 
Desconhecido 14 5,3 24 9,1 38 14,4 
Total 76 28,9 187 71,1 263 100,0 

  

 Observou-se que das 187 (71,1%) vítimas que não completaram o 

seguimento ambulatorial recomendado, 132 fizeram um retorno, 46 fizeram dois e 

nove fizeram três retornos. A Tabela 10 mostra a distribuição do status sorológicos 

dos casos-fonte conhecidos no momento do acidente. 

 
Tabela 10. Distribuição do perfil sorológico dos casos-fonte conhecidos em registros de vítimas de 
acidente com material biológico entre trabalhadores de enfermagem que retornaram (n=225) ao 
Hospital de Referência em Doença Infectocontagiosa no Estado de Goiás, no período de 2000 a 
2010. Goiânia, 2012 

Status 
sorológico 

da fonte 

Sorologia 
positiva 

Sorologia 
negativa 

Sorologia 
desconhecida 

Sorologia não 
informada 

Total 

n % n % n % n % N % 
HIV 29 12,8 4 1,8 11 4,9 181 80,5 225 100,0 
HBV 3 1,3 30 13,3 11 4,9 181 80,5 225 100,0 
HCV 2 0,9 31 13,7 11 4,9 181 80,5 225 100,0 

 

 Dos 29 casos-fonte com sorologia positiva para HIV, 10 completaram o 

acompanhamento; para a Hepatite B, dos três casos-fontes com sorologia positiva 

um completou o seguimento clínico-laboratorial e, em relação à Hepatite C, um 

completou o acompanhamento recomendado no primeiro atendimento.  
 
5.4 Variáveis associadas à ocorrência de acidente com material biológico por 
exposição percutânea 
 

 A Tabela 11 apresenta a análise univariada dos potenciais fatores 

associados aos acidentes com exposição percutânea entre os trabalhadores de 

enfermagem. 
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Tabela11. Potenciais fatores associados aos acidentes com exposição percutânea entre 
trabalhadores de enfermagem atendidos no Hospital de Referência em Doença Infectocontagiosa no 
Estado de Goiás, no período de 2000 a 2010. Goiânia, 2012 

VARIÁVEIS DE PREDIÇÃO EXPOSIÇÃO 
PERCUTÂNEA* 

OR 95% IC Valor 
de p 

Sim Não 
N % N %    

Sexo         
Feminino 2121 92,3 231 85,6 2,01 1,38-2,91 0,000 
Masculino 178 7,7 39 14,4 1   

Idade        
>= 35 anos 1019 44,4 96 35,7 1,44 1,10-1,87 0,006 
< 35 anos 1274 55,6 173 64,3 1   

Escolaridade: superior 
completo 

       

Não 2005 90,2 231 88,2 1,24 0,83-1,85 0,291 
Sim 217 9,8 31 11,8 1   

Categoria        
Técnico de Enfermagem 1756 91,1 221 91,7 0,92 0,57-1,49 0,748 
Auxiliar de Enfermagem 371 68,3 29 59,2 1,48 0,80-2,70 0,222 
Enfermeiro 172 8,9 20 8,3 1   

Local de trabalho        
Fora de Goiânia 667 29,6 38 14,5 2,47 1,73-3,53 0,000 
Goiânia 1588 70,4 224 85,5 1   

Vacinação para hepatite B        
Não 371 17,1 56 22,0 0,73 0,53-1,00 0,052 
Sim 1795 82,9 198 78,0 1   

* Nem sempre o total é igual a 2.569 devido à ausência de dados. 
 

Em análise univariada, houve associação estatisticamente significativa e 

positiva para a ocorrência de acidentes percutâneos do sexo feminino; trabalhar fora 

de Goiânia; idade maior ou igual a 35 anos. Verificou-se que as variáveis 

escolaridade e categoria profissional não foram significativamente relacionadas à 

ocorrência de acidente com exposição a material biológico envolvendo 

perfurocortante. 

A análise multivariada para identificação dos fatores associados a 

atendimento por material biológico envolvendo perfurocortantes está descrita na 

Tabela 12. 
 

Tabela 12. Fatores independentemente associados ao atendimento por acidente percutâneo entre 
trabalhadores de enfermagem atendidos no Hospital de Referência em Doença Infectocontagiosa no 
Estado de Goiás, no período de 2000 a 2010. Goiânia, 2012 

VARIÁVEL OR AJUSTADO* IC 95% VALOR de p 
Sexo feminino 1,94 1,31 - 2,88 0,001 
Procedência fora de Goiânia 2,51 1,73 – 3,64 0,000 
* OR ajustado por faixa etária, escolaridade, categoria profissional e vacinação para hepatite B. 
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Após ajustamento, as mulheres apresentaram 1,94 vezes mais chance de 

serem atendidas por acidente perfurocortante com material biológico que os 

homens. Os trabalhadores de instituições fora de Goiânia tiveram 2,51 vezes mais 

chance de serem atendimentos por acidentes percutâneos do que os trabalhadores 

de Goiânia. 
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6. DISCUSSÃO 
  
6.1 Caracterização sociodemográfica 

  
 A equipe de enfermagem representou 44,3% do total de atendimentos de 

acidente com material biológico no HRDI, de 2000 a 2010. Nesse período, dos 

28.302 trabalhadores de enfermagem cadastrados no Conselho Regional de 

Enfermagem*, seção Goiás, 9,1% (2.569/28.302) foram atendidos por acidente com 

material biológico no HRDI. Uma interpretação possível é que essa proporção seja 

baixa e pode ser devida à desigualdade de acesso a locais apropriados para 

atendimento de acidentes ocupacionais com exposição a material biológico e há, 

consequentemente, subnotificação. 

 Em um estudo em outra região do país (LIMA; OLIVEIRA; RODRIGUES, 

2011) e em investigações internacionais (HABIB et al., 2009; MARTINS et al., 2012) 

registraram maiores proporções de acidentes com material biológico. Por outro lado, 

resultados similares ao do presente estudo foram encontrados por Whitby e Laws 

(2002) e Mallon, Shearwood e Mallal (1992) na Austrália e na Áustria, 

respectivamente. Estudos populacionais prospectivos são necessários para 

compreender a realidade brasileira no que se refere à epidemiologia de acidentes 

com material biológico. Todavia, a hipótese de subnotificação de acidentes parece 

mais plausível, uma vez que foi identificada em outras investigações brasileiras 

(NAPOLEÃO; ROBAZZI, 2003; SASSAMOTO, 2008; FACCHINI, 2009). 

 Compuseram esse estudo 2.569 registros de acidentes, perfazendo 2.281 

vítimas. Desse total, 230 (10,1%) registros eram de indivíduos que tiveram mais de 

um acidente, variando de dois até seis exposições. Não foram encontrados estudos 

com similaridade metodológica que permitissem comparação, entretanto confirma-se 

a recorrência dos acidentes com material entre a equipe de enfermagem que 

merece ser investigada.  A categoria que obteve mais registros de atendimento 

(1.977/77,0%) foi a de técnico de enfermagem, seguido pelo auxiliar (400/15,8%) e 

enfermeiro (192/7,5%). Dados semelhantes também foram encontrados no estudo 

de Vieira, Padilha e Pinheiro (2011) cujos resultados mostraram que os técnicos de 

enfermagem foram responsáveis por 38,2% dos acidentes com material biológico, os 

auxiliares, 7,8% e enfermeiro, 3,4%. 
*Dados fornecidos pelo COREN-GO via e-mail após solicitação.  
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 Vale lembrar que, proporcionalmente, os técnicos de enfermagem 

representam a categoria com maior número de profissionais na equipe. Achados 

semelhantes foram encontrados na investigação conduzida por Lima, Oliveira e 

Rodrigues (2011) que, além de observarem que a maioria dos registros de acidente 

foi com a equipe de enfermagem, os técnicos de enfermagem representaram 35,1%, 

seguidos pelos auxiliares, (16,3%) e enfermeiros, (3,3%). 

 Já no levantamento realizado em Massachusetts/EUA, por meio do sistema 

de vigilância em notificação de acidentes entre PAS, a categoria que obteve mais 

registros no ano de 2010 foi a médica (Massachusetts Department of Public Health 

Occupational Health Surveillance Program, 2012).  

 Os registros de acidentes, em sua maioria, ocorreram com o sexo feminino 

(2.352/2.569; 91,6%). Esse aspecto pode ser compreendido pela trajetória histórica 

da enfermagem que é exercida predominantemente por mulheres. Vários estudos 

revelam a prevalência do sexo feminino tanto na ocorrência quanto na notificação de 

acidentes com material biológico entre a equipe de enfermagem (SARQUIS; FELLI, 

2002; TIPPLE et al., 2004; CANINI et al., 2008; GOMES et al., 2009). 

Em relação à idade, a mediana foi de 33 anos, com mínimo de 18 e máximo 

de 69 anos. Similarmente, alguns estudos têm mostrado que a faixa etária mais 

envolvida nas exposições a material biológico é entre 30 a 40 anos (RIBEIRO; 

SHIMIZU, 2007; GIR et al., 2008; GOMES et al., 2009). Um estudo identificou 

prevalência para faixa etária de 20 a 30 anos para a ocorrência de acidentes com 

material biológico na equipe de enfermagem (SARQUIS; FELLI, 2002). 

No que se refere à procedência das vítimas, constatou-se que mais de 1/4 

dos atendimentos ocorreram com indivíduos que se acidentaram fora do município 

de Goiânia. O fato de o HRDI constituir o único serviço de referência para 

atendimento de acidentes com material biológico até o ano de 2006 e, após essa 

data, a criação de Unidades Sentinela em regiões estratégicas do Estado parecem 

ter contribuído para a relativa queda de atendimentos entre trabalhadores de 

instituições de Goiânia. Entretanto, observou-se que não houve diminuição dos 

atendimentos de trabalhadores de outros municípios do estado de Goiás. Além 

dessa questão, o atendimento a vítimas que se acidentaram em outros municípios 

pode aumentar o tempo entre o momento do acidente e o primeiro atendimento, 
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favorecendo o não cumprimento da recomendação da precoce profilaxia pós-

exposição (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008a). 

A maior frequência de profissionais oriundos de instituições 

privadas/conveniadas (1.030/2.569; 40,1%) foi uma confirmação dos achados 

identificados por Lopes et al. (2004), na mesma instituição de estudo, abrangendo as 

diversas categorias profissionais. Nessa investigação obtiveram que o órgão 

mantenedor mais frequente entre as vítimas de acidente foi o privado com 43,8% 

dos registros no ano de 2003. Dados que sinalizam uma deficiência nessas 

instituições na gestão do atendimento ao profissional vítima de acidente com 

material biológico. Essa ideia pode ser reforçada ao considerarmos que, em 63,8% 

dos casos, as vítimas buscaram o serviço por conta própria, contribuindo para a 

compreensão de que as unidades de saúde precisam, além de implantar um 

programa de atendimento ao trabalhador acidentado, torná-lo eficiente para que o 

profissional vítima tenha segurança e confiança em sua instituição empregadora. 

De acordo com a Norma Regulamentadora nº. 32 (MINISTÉRIO DO 

TRABALHO E EMPREGO, 2005), em toda ocorrência de acidente ocupacional com 

exposição a material biológico, com ou sem afastamento do trabalhador, deve ser 

emitida a comunicação de acidente de trabalho. Foi observado que somente 94 

(9,1%/1.030) registros havia a informação de preenchimento da CAT. Nos estudos 

de Paiva e Oliveira (2011) e de Vieira, Padilha e Pinheiro (2011), foram encontrados 

frequências maiores de 8,7% e de 22,0%, respectivamente. 

Sabe-se que o formulário de comunicação de acidente deve ser preenchido 

em seis vias, sendo o médico que prestou o atendimento à vítima, o responsável por 

preencher e assinar a CAT. Nesse momento, deve ser arquivada, junto ao prontuário 

do trabalhador acidentado, uma das vias do documento (MINISTÉRIO DA 

PREVIDÊNCIA SOCIAL, 1999). 

  

6.2 Caracterização dos acidentes com material biológico 
 
 A pouca descrição sobre os acidentes e mesmo a ausência de informações 

importantes para a caracterização das exposições foram um fator limitante desse 

estudo, o que pode ser justificado pelo fato de o HRDI não possuir uma ficha 

específica para o preenchimento de dados sobre acidente ocupacional envolvendo 
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material biológico que contribuiria para a sistematização dos dados a serem 

investigados no momento do atendimento.   

 A alta prevalência de acidentes percutâneos (89,5%) entre os trabalhadores 

da equipe de enfermagem sugere e reforça a hipótese de subnotificação de 

acidentes de outra natureza. Os membros superiores como a área corporal mais 

atingida (86,8%), o sangue (88,6%) como o material biológico mais descrito nos 

registros e a agulha com lúmen (77,2%), o instrumento mais frequentemente 

envolvido nas exposições percutâneas coincidem com os dados encontrados na 

literatura. 

 Spagnuolo, Baldo e Guerrini (2008) identificaram que as exposições por 

perfurocortante compreendiam 92,5% dos acidentes registrados. No estudo de 

Almeida e Benatti (2007), a exposição percutânea foi o tipo de acidente mais 

registrado, representando 90% dos casos. 

 A mesma realidade pode ser verificada no cenário internacional. No estudo 

indiano (MURALIDHAR et al., 2010) foi constatado que, no período de um ano, 

80,1% dos profissionais de saúde sofreram algum episódio de exposição com 

material perfurocortante. No Paquistão, Habib, Khan e Aziz (2011) encontraram que 

67% dos enfermeiros relataram, pelo menos, um episódio de acidente percutâneo 

durante a carreira profissional. 

 A exposição em mucosa (8,2%) aparece como o segundo tipo de exposição 

mais frequente nesse estudo, seguido pela exposição em pele íntegra (1,1%) e pele 

não íntegra (1,0%). A baixa frequência se assemelha aos dados encontrados no 

estudo de Lima, Oliveira e Rodrigues (2011) que identificaram uma prevalência de 

12,2% dos registros de acidente por contato em mucosa, 2,9% em pele não íntegra 

e 1,8% em pele íntegra. Na investigação de Vieira, Padilha e Pinheiro (2011), os 

acidentes com exposição em mucosa ocorreu em 10,0% dos casos. 

 Ao contrário do que foi encontrado nesse estudo, Paiva e Oliveira (2011) 

obtiveram que as exposições ocupacionais por contato com fluidos corporais foi 

maior que os acidentes envolvendo materiais perfurocortantes com uma prevalência 

de 57,1% dos relatos. 

 Apesar de ter havido o registro de apenas cinco casos (0,2%), chama a 

atenção o acidente envolvendo mordedura desferida pelo paciente ao profissional, 

revelando uma interface com a possibilidade de violência ocupacional e devem ser 
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caracterizados duas vítimas e dois pacientes-fonte. Na investigação de Nishide, 

Benatti e Alexandre (2004) 4,0% dos relatos de acidente ocupacional tiveram como 

respostas a agressividade de paciente e, no estudo de Bakke e Araújo (2010), 

evidenciou-se que a mordedura humana representou 3% dos acidentes notificados.  

 Em consonância com o tipo de exposição mais frequente e a natureza do 

trabalho de enfermagem, era esperado que a região do corpo mais acometida fosse 

os membros superiores (86,8%). Os resultados obtidos nesse estudo revelam uma 

frequência maior que o encontrado nos estudos de Tipple et al. (2004), Paulino, 

Lopes e Rolim (2008), Bakke e Araújo (2010), que encontraram respectivamente  

78,8%, 77,5%, 82,0%. Dado que confirma, ao longo dos anos de estudos sobre 

acidente envolvendo material biológico, o aspecto manual da assistência à saúde 

como risco eminente de exposição ocupacional. 

 Dentre as demais regiões do corpo afetadas, observou-se que 9,9% de 

exposição em face e 3,0% nos membros inferiores se assemelham aos achados do 

estudo de Bakke e Araújo (2010) que encontraram 9,0% e 2,6%, respectivamente. 

 Dos objetos envolvidos nas exposições percutâneas, a agulha com lúmen 

(77,2%) foi a mais relatada nos registros. Frequência maior que o encontrado nos 

estudos de Sarquis e Felli (2002), Balsamo e Felli (2006) e Sêcco et al. (2008) que 

identificaram um índice de 66,6%, 41,8% e 41,9% respectivamente. Entretanto, 

observamos dados semelhantes aos nossos nos estudos de Almeida e Benatti 

(2007) e Chiodi, Marziale e Robazzi (2007). 

 Acidentes de trabalho envolvendo objetos perfurocortantes, e ainda com 

lúmen, merecem maior atenção devido ao risco de transmissão de patógenos 

sanguíneos (PAULINO; LOPES; ROLIM, 2008). De acordo com as recomendações 

dos Centers for Disease Control and Prevention (CDC, 2001) acidentes com agulhas 

ocas oferecem maior risco de contaminação do que as agulhas de sutura, já que as 

agulhas com lúmen podem armazenar um volume maior de sangue após o uso. 

 Em relação ao material biológico envolvido nas exposições, o sangue 

(88,6%) foi o fluido corporal mais frequente. Vários estudos se assemelham com os 

dados obtidos nessa investigação (BALSAMO; FELLI, 2006; ALMEIDA; BENATTI, 

2007; CHIODI; MARZIALE; ROBAZZI, 2007; PAULINO; LOPES; ROLIM, 2008; 

SILVA et al., 2009; LIMA; OLIVEIRA; RODRIGUES, 2011; VIEIRA; PADILHA; 

PINHEIRO, 2011). 
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 Destaca-se que, em 7,0% dos casos, havia o relato de exposição 

ocupacional com fluido orgânico sem a presença de sangue visível. Segundo o 

Manual de Recomendação para Abordagem de Exposição Ocupacional a Materiais 

Biológicos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008a), as substâncias como suor, lágrima, 

fezes, urina, vômitos, secreções nasais e saliva são consideradas líquidos biológicos 

sem riscos de transmissão ocupacional. Entretanto, a presença de sangue nessas 

substâncias torna-as, potencialmente, capazes de transmitir agentes infecciosos. 

 Chama a atenção o fato de mesmo os acidentes não envolverem sangue, 

em alguns casos, vítimas de acidente ocupacional buscam atendimento 

especializado com vistas a receber orientações de acordo com o caso. Ao mesmo 

tempo, na prática, o que pode ser observado é que muitos profissionais, mesmo 

sendo vítimas de acidentes mais graves, sequer notificam ou buscam atendimento 

médico. Por outro lado, esses dados também revelam que a não informação acerca 

do modo de transmissão de agentes infecciosos pode gerar no trabalhador 

insegurança sobre o problema a ser enfrentado. 

 De acordo com Lima, Pinheiro e Vieira (2007), os acidentes ocupacionais 

proporcionam às vítimas momentos de intenso estresse físico e psíquico, produzindo 

alterações em seus relacionamentos, seja de caráter social ou familiar e, no contexto 

do desempenho de suas atividades laborais. 

 Quanto à circunstância do acidente, destaca-se o fato de que 45,4% dos 

registros não continham essa informação. A punção digital foi, isolada e 

proporcionalmente, a situação mais descrita nos registros com 17,4% dos casos. 

Ainda nesse sentido, acredita-se que com utilização dos dispositivos de segurança 

recentemente exigidos no país (MINISTÉRIO DO TRABABLHO E EMPREGO, 

2011), em substituição aos atuais modelos de perfurocortantes, haja diminuição 

importante no número de acidentes ocupacionais durante esse procedimento. Em 

seguida, o descarte inadequado de perfurocortante (11,3%) e a punção 

venosa/arterial (8,8%) foram as circunstâncias mais frequentes. Contudo, como foi 

considerado o registro literal nos prontuários, foram encontradas varias 

circunstâncias que puderam ser agrupadas por afinidade e, assim, foram formadas 

três subcategorias: manuseio de acesso vascular, manuseio de resíduos e 

administração de medicamento. 
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 O manuseio do acesso vascular compõe a primeira subcategoria mais 

frequente nesse estudo com 20,8% dos casos relatados. Dado similar ao encontrado 

no estudo de Chiodi, Marziale e Robazzi (2007) que identificaram a punção venosa 

(21,0%) como a principal atividade exercida no momento do acidente. 

 De acordo com os resultados encontrados nesse estudo, destaca-se a 

importância da equipe de enfermagem no manuseio do acesso vascular que, além 

de representar um momento crítico com possibilidade de exposição do trabalhador a 

sangue, também se torna clara a responsabilidade que essa equipe possui na 

prevenção e controle das infecções relacionadas à corrente sanguínea, devido à 

grande quantidade de oportunidade de contato com essa via. 

 O grupo que envolveu o manuseio de resíduos perfurocortante compôs 

21,9% das circunstâncias de acidentes. Esse dado também foi encontrado no estudo 

de Metha et al. (2005) em que o descarte inadequado de perfurocortante e o 

reencape de agulha representaram grande parte (33,7%) dos casos. Diante do 

exposto, ressalta-se a importância da segregação correta dos resíduos de serviço de 

saúde pela fonte geradora (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004c), sendo que falhas, 

nessa etapa do gerenciamento dos RSS, podem colocar em risco a prática laboral 

de outros trabalhadores (BARROS et al., 2010). 

 Diversos estudos têm mostrado que as consequências do manejo 

inadequado dos RSS vão além do trabalhador que faz a segregação incorreta, mas 

atingem profissionais que, pela natureza do trabalho, não entram em contato direto 

com o paciente, no entanto, são acometidos por acidentes com exposição à matéria 

orgânica, a exemplo da equipe do serviço de higiene e limpeza e dos coletores 

externos de resíduos de serviço de saúde (GIR el al., 2005; SILVA et al., 2009; 

BARROS et al., 2010). 

 Acredita-se que, com o fim do prazo de implementação da Portaria nº. 939 

(MINISTÉRIO DO TRABABLHO E EMPREGO, 2008b) e a vigoração da Portaria nº. 

1.748 (MINISTÉRIO DO TRABABLHO E EMPREGO, 2011) que tratam da 

obrigatoriedade do uso de materiais perfurocortantes com dispositivo de segurança 

em serviços de saúde, haja um impacto na diminuição das exposições percutânea. 

Tais medidas se baseiam no fato de que é durante o manuseio e, logo após o uso 

de tais objetos que exista maior possibilidade de acidente, o que está de acordo com 

os achados do nosso estudo. Destaca-se que, na prática, só recentemente os 
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dispositivos de segurança vêm sendo utilizados. Estudo conduzido no Reino Unido 

verificou que a frequência de redução de acidentes percutâneos chegou a 86% após 

a introdução de agulhas com dispositivo de segurança (ADAMS; ELLIOTT, 2006). 

 

6.3 Medidas pré e pós exposição a material biológico 
 
6.3.1 Medidas pré-exposição 
 

Sabe-se que o uso de EPI e a vacinação contra a hepatite B constituem em 

importantes medidas de proteção relacionadas à exposição a material biológico para 

os profissionais de saúde. São medidas que devem ser adotas antes dos acidentes 

acontecerem e visam evitar ou minimizar tanto a ocorrência desses acidentes 

quanto as suas consequências. 

O índice de 77,6% de vacinados para hepatite B, encontrado nesse estudo, 

revela frequência menor que o encontrado nos estudos de Silva et al. (2009) que foi 

de 91,3% e de Lima, Oliveira e Rodrigues (2011) de 88,3%. Entretanto, observaram-

se índices menores nas investigações de Damasceno et al. (2006), Almeida e 

Benatti (2007) e de Spagnuolo, Baldo e Guerrini (2008) em  que o total de 

trabalhadores vacinados era de 74,3%, 72,8% e 74,3%, respectivamente. 

Para ilustrar a pouca informação sobre essa medida de segurança, a 

investigação conduzida por Pinheiro e Zeitoune (2008) constatou baixos índices de 

conhecimento sobre a temática: 79,5% conheciam parcialmente as formas de 

transmissão da hepatite B e 31,8% desconheciam o número de doses da vacina 

anti-hepatite B recomendado pelo Ministério da Saúde. 

Os dados de informação de realização do teste anti-BHs (4,1%) vão ao 

encontro dos achados de Pinheiro e Zeitoune (2008) que apontaram que 72,7% dos 

entrevistados consideravam desnecessária a realização do teste anti-HBs.  

Chama a atenção o fato de que em 95,9% dos registros não havia qualquer 

informação referente ao anti-HBs, o que se pode inferir que os profissionais de 

saúde têm demonstrado pouca importância para o conhecimento da resposta à 

vacina contra a hepatite B. Mesmo numa frequência maior que o nosso estudo, a 

investigação conduzida por Tipple et al. (2004) revelou índice de realização de teste 

de viragem sorológica pós-vacinal de apenas 25,2%. Vale lembrar que o Ministério 
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da Saúde não coloca a realização do teste como “obrigatoriedade”, mas aparece 

como uma recomendação “recomenda-se a realização de sorologia para avaliação 

soroconversão um a dois meses depois da vacinação”. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2008, p. 112.). 

Critérios para prescrição da vacina ou da imunoglobulina contra a hepatite B 

numa situação de acidente com exposição a material biológico são a condição de o 

acidentado não ser respondedor à vacina ou o desconhecimento do seu status 

sorológico. Nessa última situação, o uso da imunoprofilaxia se faz necessário caso 

os demais critérios de risco de transmissão estejam envolvidos no acidente 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008a).  

Outro aspecto a ser observado é o impacto financeiro do uso da 

imunoprofilaxia pós-acidente em detrimento da não realização do teste anti-HBs 

pelos profissionais de saúde que, embora não existam estudos que avaliem 

quantitativamente o custo dessa relação, há estudos que demonstraram que o 

acidente com material biológico gera, em alguns indivíduos, prejuízo psicossocial 

importante, principalmente relacionado ao medo de aquisição dos vírus HIV, HBV e 

HCV (DAMASCENO et al., 2006; SARQUIS; FELLI, 2009). 

Para Nishide, Benatti e Alexandre (2004), os acidentes ocupacionais 

envolvendo fluidos corporais podem ser evitados ou minimizados quando da 

utilização correta dos equipamentos de proteção, uma vez que nesse estudo os 

autores identificaram uma frequência de não uso de EPI de 60,0% no momento do 

acidente. 

O estudo de Alves, Passo e Tocantins (2009) revelou que 49,0% dos 

entrevistados consideraram a profissão de enfermagem como de alto risco para a 

ocorrência de acidentes com material biológico e 48,0% enfatizaram a utilização de 

EPI como um dos aspectos importantes a serem considerados durante o manuseio 

de materiais perfurocortantes.  

 A luva foi o equipamento de proteção mais citado com 77,4% (212/274) dos 

registros que descreveram algum EPI. Resultado semelhante foi encontrado no 

estudo de Mularidhar et al. (2010) com uma frequência de 74,0% de relatos de uso 

de luvas no momento do acidente. 

Apesar de não impedir a perfuração, as luvas funcionam como uma barreira 

mecânica auxiliar para diminuir o risco de contato com fluidos orgânicos e, 
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consequentemente, com patógenos presentes nessas substâncias (MARZIALE et 

al., 2007). No entanto, os trabalhadores de saúde, por desconhecerem essa 

informação e não acreditarem que o uso de EPI diminui a inoculação de sangue, têm 

sido uma barreira para a adequada utilização de luvas, principalmente, durante a 

administração de medicamentos (ZAPPAROLI; MARZIALE; ROBAZZI, 2006). 

 Do total de registros, 84,7% não continham essa informação e, quando 

estavam presentes, os acidentes com materiais perfurocortantes foram os que mais 

tiveram os relatos de uso de EPI. Em 30,1% (118/392) dos casos, as vítimas 

relataram que não utilizavam equipamentos de proteção no momento do acidente. 

Vieira, Padilha e Pinheiro (2011) evidenciaram o não uso de EPI em 29,0% dos 

registros de acidente. Marziale et al. (2007) identificaram índices menores de relatos 

de não uso de EPI de 22,2% dos casos em 2003 e 17,0% em 2004. E, ainda, 

Balsamo e Felli (2006) encontraram uma frequência de não uso de EPI de 20,8%. 

  

6.3.2 Medidas pós-exposição 
  

 A implementação das medidas profiláticas pós-exposição é necessária 

mesmo quando as medidas pré-acidente tiverem sido adotadas. Tem por finalidade 

minimizar o risco de aquisição de doenças por microrganismos que possam estar 

presentes no sangue e/ou fluidos orgânicos envolvidos no acidente. Vale lembrar 

que, diferentemente da hepatite B, não existem medidas profiláticas pré-exposição 

para HIV, o que torna as medidas pós-exposição de suma importância para a não 

aquisição desse vírus. Quanto à hepatite C, não existem medidas profiláticas pré ou 

pós-exposição ocupacionais, sendo fundamental o seguimento clínico-laboratorial 

para detecção precoce de soroconversão a essa doença. 

 Os cuidados com o local do acidente constituem na primeira conduta a ser 

adotada no caso de exposição a material biológico. Informações referentes a essas 

medidas estavam presentes em apenas 20,0% dos registros. A recomendação é que 

se utilize somente água e sabão para os casos de acidente percutâneo e água ou 

soro fisiológico nas exposições em mucosa. Quanto ao uso de antissépticos 

degermantes, ainda não existem evidências que apontem para a diminuição do risco 

de soroconversão às doenças de transmissão sanguínea, tornando, portanto, seu 

uso opcional (CDC, 2001; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008a). 
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 Quando houve o registro, a principal medida adotada foi a lavagem do local 

atingido com água e sabão com 46,7% dos relatos e 22,1% utilizou soro fisiológico 

e/ou álcool. Dados semelhantes ao encontrado por Muralidhar et al. (2010) que 

obtiveram uma frequência de 60,0% das vítimas realizaram algum tipo de cuidado 

com o local do acidente.  

Ressalta-se que em 31,2% foi utilizada alguma medida contraindicada nos 

casos de acidente como éter, hipoclorito de sódio e, ainda, o uso de escova no local 

do ferimento. Estão contraindicados procedimentos que aumentem a área lesionada 

como cortes, injeções e ficção e, também, o uso de substâncias irritantes como éter, 

hipoclorito ou glutaraldeído (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008a). 

 Outro fator importante a ser considerado após a exposição é o tempo 

decorrido entre o acidente até o primeiro atendimento. Os achados nesse estudo 

indicaram que 47,4% dos casos foram atendidos em até duas horas após o 

acidente. Sabe-se que esse tipo de atendimento é considerado de urgência médica 

pelo fato de haver a possibilidade de uso da quimioprofilaxia. Estudos experimentais 

em animais revelaram que a terapia medicamentosa contra o HIV iniciada até 36 

horas é mais efetiva que quando iniciada até 48 a 72 horas da exposição. Esses 

estudos estabeleceram, ainda, que, quando indicada, a PEP não é efetiva 

decorridas mais de 72 horas da exposição (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008a). 

 Embora 89,5% dos registros mostrem que o atendimento às vítimas ocorreu 

dentro do prazo recomendado para início da PEP, ressalta-se que 36 casos (1,4%), 

se fossem necessários, não haveria indicação de uso da terapia medicamentosa 

contra o HIV, pelo fato de terem sido atendidos no HRDI decorridas 72 horas do 

acidente. 

 Outra medida pós-exposição a ser adotada é a solicitação de exames 

sorológicos para o trabalhador vítima e os dados desse estudo revelaram que em 

apenas 54,9% dos atendimentos foi pedido algum tipo de exame e, além disso, não 

houve padronização das condutas, sendo que os exames preconizados nem sempre 

foram solicitados para todas as vítimas. O teste anti-HIV foi o mais solicitado 

(68,3%), dado inferior ao encontrado no estudo de Almeida e Benatti (2007) que foi 

de 91,3% e também na investigação de Marziale, Nishimura e Ferreira (2004) que 

obtiveram uma frequência de 100% de solicitação de exames laboratoriais. Atenta-

se ao fato de que, em algumas situações, não há indicação de solicitação de 
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exames para a vítima como, por exemplo, nos acidentes com exposição biológica 

em íntegra e pacientes-fonte conhecidamente negativa. 

 Em 54,9% dos atendimentos, foram solicitados exames para o acidentado os 

quais não fazem parte do protocolo de condutas recomendadas pelo Ministério da 

Saúde. Dentre eles, o teste rápido para HIV, anti-HAV e teste Elisa para chagas. 

Segundo essas recomendações, a indicação de exames laboratoriais inespecíficos 

deve levar em consideração a condição pré-existente do acidentado e a toxicidade 

das drogas que compõe a PEP (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008a). 

 Não foi foco desse trabalho avaliar o atendimento dos profissionais às 

vítimas de acidente com exposição a material biológico, mesmo porque a avaliação 

clínica, no momento do acidente, pode sugerir a necessidade de outros exames que, 

por exemplo, no caso de uma soroconversão, agravaria a condição da vítima. 

Entretanto, questiona-se a “necessidade” do trabalhador-vítima realizar o teste 

rápido para HIV, uma vez que esse exame é utilizado para orientar a decisão de uso 

da profilaxia medicamentosa contra o HIV, caso o paciente-fonte seja positivo e não 

para estabelecer o perfil sorológico da vítima.  

 A solicitação dos testes sorológicos depende do profissional que realiza o 

atendimento, por isso foi constatada uma diversidade nas condutas. Considera-se 

que há necessidade de qualificação dos profissionais em relação às recomendações 

para o atendimento pós-exposição ocupacional a material biológico, cujas 

recomendações já foram amplamente discutidas, estabelecidas e atualizadas 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008a; RAPPARINI; REINHARDT, 2010). 

 Em 85,3% dos casos foi possível a identificação do paciente-fonte. 

Frequência menor foi encontrada no estudo de Almeida e Benatti (2007), Paulino, 

Lopes e Rolim (2008) e Guilarde et al. (2010) que foi de 55,1%, 66,7%, 76,0%, 

respectivamente. Mas também, frequência maior foi observada na investigação de 

Marziale, Nishimura e Ferreira (2004) que foi de 93,3%.   

 Em 133 (6,1%) casos, a doença infectocontagiosa pré-existente era 

conhecida ou foi possível identificar por meio do teste rápido para HIV realizado no 

hospital, frequência maior que o encontrado no estudo de Guilarde et al. (2010) que 

foi de 4,0%. Porém, na investigação de Mehta et al. (2005) e Miceli et al. (2005) 

foram observadas prevalências de  19,6% e 21,0%, respectivamente. 
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 Esses dados revelam que a equipe de enfermagem está, constantemente, 

sob risco de contato com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas. Fica 

clara a necessidade dos profissionais cumprirem as normas de biossegurança tanto 

no âmbito individual como no coletivo para proporcionar uma assistência segura e 

um ambiente de trabalho compatível com a prevenção e controle de infecção. 

 Dos que foram indicados profilaxia pós-exposição, 44,8% foram para algum 

tipo de antirretroviral (ARV). Frequência menor foi observada no estudo de Lima, 

Oliveira e Rodrigues (2011) que obtiveram, apenas, 8,0% de indicação de ARV. 

Contudo, Marziale, Nishimura e Ferreira (2004) encontraram frequência maior de 

indicação de uso de 76,7% e Almeida e Benatti (2007) obtiveram dados similares de 

43,5%. Quanto à imunoprofilaxia, houve 55,2% de indicação da vacina ou 

imunoglobulina contra hepatite B, dado maior que o encontrado no estudo de 

Marziale, Nishimura e Ferreira (2004) que foi de 9,9%. Entretanto, na investigação 

de Miceli et al. (2005), a indicação de imunoprofilaxia ocorreu em 21,6% dos casos. 

 Em relação ao encaminhamento feito às vítimas de acidente atendidas no 

HRDI, constatou-se que, em 34,8% dos registros, foram orientadas a voltarem ao 

ambulatório de infectologia para realização do seguimento clínico-laboratorial. E 

diante disso, pudemos observar que houve um grande número de registros (32,0%) 

considerado como abandono por não terem voltado ao hospital ou por não terem 

completado os retornos indicados. Cabe aqui uma reflexão sobre o compromisso do 

profissional/instituição que atende essas vítimas com a resolutividade dos casos. 

Sabe-se que existe ainda, nos atuais modelos de atendimento, uma lacuna 

importante sobre a busca ativa dos casos de exposição ocupacional a material 

biológico. 

 Dos 894 (34,8%) encaminhamentos realizados para retorno ao HRDI, 

somente 263 voltaram ao hospital e iniciaram o seguimento clínico-laboratorial. Foi 

identificado um índice de 71,1% de seguimento incompleto dentre as vítimas que 

iniciaram o acompanhamento. Desses, a condição sorológica do paciente-fonte era 

conhecida em 87,2%. 

 Situação parecida envolveu as vítimas que concluíram o seguimento 

recomendado (28,9%), cuja proporção dos pacientes-fonte com sorologia conhecida 

foi de 81,5%. Então, conhecer o paciente-fonte parece não ter relação com a adesão 

ao acompanhamento sorológico recomendado. No estudo de Balsamo e Felli (2006) 
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apenas 20,8% terminaram o seguimento estabelecido pelo protocolo da instituição. 

Já no estudo de Almeida e Benatti (2007), verificou-se taxa maior de completude do 

seguimento que foi de 76,0%. 

 Atenta-se ao fato de que, segundo as recomendações do Ministério da 

Saúde, a frequência de retornos para o seguimento clínico-laboratorial é de seis 

semanas, três meses e seis meses após o primeiro atendimento (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2010a). Contudo, foi considerado o registro literal das indicações de 

seguimento presentes nos prontuários, uma vez que não é o foco desse trabalho 

avaliar a conduta clínica tomada no momento do atendimento, sendo assim foi 

constatado que houve a indicação de mais de três retornos aos pacientes-vítima. 

 Constatou-se que dos 187 (71,1%) registros de vítimas que não 

completaram o seguimento ambulatorial recomendado, 132 fizeram apenas um 

retorno, 46 fizeram dois e nove três retornos. De semelhante modo, no estudo de 

Balsamo e Felli (2006), constatou-se que a frequência dos trabalhadores que 

continuaram o esquema sorológico foi diminuindo à medida que a data de coleta foi 

distanciando da data do acidente, o que corresponde 62,5% no primeiro retorno e 

41,7% no segundo retorno. 

 Dentre os casos-fonte conhecidos, nosso estudo apontou que dos 29 casos 

em que o paciente-fonte apresentava sorologia positiva para o HIV, 19 (65,6%) 

abandonaram o acompanhamento, frequência maior foi encontrada na investigação 

de Miceli et al. (2005) que identificaram 82,0% de abandono do seguimento, mesmo 

os casos-fonte serem positivos para alguma doença infectocontagiosa. 

 Acreditava-se que o fato de o caso-fonte ser conhecidamente positivo para 

os vírus HIV, HBV e HCV pudesse incentivar o trabalhador-vítima a aderir ao 

acompanhamento clínico-laboratorial recomendado, porém, nosso estudo, revelou 

que, mesmo nessas condições, houve baixa taxa de completude do seguimento 

ambulatorial. Diante disso, questiona-se que esses trabalhadores, embora possuam 

formação na área da saúde, não expressam atitudes de cuidado sobre si mesmos. 

 Frente à realidade encontrada nesse estudo em que descrições básicas 

sobre os acidentes não constavam nos prontuários evidenciam-se que, o modo 

como se está fazendo vigilância desses agravos, necessita ainda de muitos 

aprimoramentos. Exemplo de que é possível realizar um monitoramento adequado 

das exposições ocupacionais é o atual relatório americano dos acidentes 
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percutâneos em Massachusetts/EUA (Massachusetts Department of Public Health 

Occupational Health Surveillance Program, 2012) que evidenciou uma frequência de 

90% de preenchimento dos formulários destinados à notificação desses eventos. 

Chama atenção, no serviço de notificação de acidentes ocupacionais citado, uma 

ficha específica para atendimento dessas vítimas. Destaca-se que, no nosso estudo, 

houve frequências de não informação que variaram de 10% até 97%. 

 
6.4 Variáveis associadas à ocorrência de acidente com material biológico por 
exposição percutânea 
 
 O acidente percutâneo representou 89,5% das exposições a material 

biológico entre os trabalhadores da equipe de enfermagem. Esse dado indica que a 

população de estudo possui alta probabilidade de contato com substâncias 

potencialmente contaminadas que colocam a saúde do trabalhador em risco de 

contato com agentes infecciosos no ambiente laboral. 

 A análise univariada de sexo (p=0,000), idade (p=0,006), escolaridade 

(p=0,291), categoria profissional (p=0,748/p=0,222), procedência (p=0,000) e 

vacinação para hepatite B (p=0,052) foi associada à exposição ocupacional por 

material perfurocortante, contribuindo para a inferência de que as notificações são 

mais frequentes quando o acidente é percutâneo. Na investigação de Canini et al. 

(2008), as variáveis sexo, idade, escolaridade e categoria profissional não tiveram 

associação com a ocorrência de acidentes percutâneos. 

 As variáveis que se apresentaram significantes foram analisadas 

isoladamente e submetidas à análise de regressão multivariada e observou-se que o 

sexo feminino (OR=1,94; IC95%:1,31-2,88) e as vítimas que trabalhavam fora de 

Goiânia (OR=2,51;IC95%:1,73-3,64) aumentaram em cerca de duas vezes a chance 

de ocorrência de acidentes percutâneos. 

 Em concordância com a presente pesquisa, os estudos de Sarquis e Felli 

(2002) e Balsamo e Felli (2006) obtiveram que o coeficiente de risco de acidente 

ocupacional é maior entre as mulheres que entre os homens. Destaca-se que, 

independentemente, de haver um número menor de homens, as mulheres procuram 

mais a assistência pós-exposição, principalmente, quando o acidente é 

perfurocortante. 
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 Já em relação ao local de trabalho das vítimas, acreditamos que os 

trabalhadores de instituições de saúde do interior do estado de Goiás se deslocam 

para Goiânia quando têm um acidente mais grave. Um exemplo disso é o estudo de 

Sasamoto (2008) com estudantes e profissionais da equipe de odontologia: a 

notificação foi associada à exposição percutânea envolvendo sangue. Embora 

hipóteses causais estejam fora do escopo do presente estudo, algumas explicações 

podem ser aventadas. É possível que os profissionais de saúde do estado de Goiás, 

ao sofrerem um acidente com material biológico, fazem uma avaliação da situação e 

decidem se um atendimento é necessário.  

 Todavia, a falta de percepção sobre o risco ou gravidade da situação, 

dificilmente, explicaria a totalidade do problema, pois essa análise inconsciente de 

custo-benefício sofre influências de estímulos internos e externos. Falhas na 

detecção de casos, na qualidade do sistema de unidades sentinela e barreiras de 

acesso ao tratamento oportuno e adequado podem “pesar” negativamente na 

decisão do profissional de saúde. Acreditamos que a ampliação e descentralização 

de unidades sentinela podem contribuir com o aumento da cobertura da atenção à 

saúde do trabalhador. Além disso, é igualmente importante o 

monitoramento/vigilância nas instituições empregadoras com o objetivo de conhecer 

os padrões de comportamento dos trabalhadores locais e intervir oportuna e 

preventivamente. 
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7. CONCLUSÕES 

 
 O primeiro registro de acidente envolvendo material biológico na instituição 

(1989) foi com uma auxiliar de enfermagem. De 1989 a 1999 foram registrados 65 

acidentes. Nesse estudo foram analisados os acidentes registrados de 2000 a 2010 

que totalizaram 2.569 atendimentos entre a equipe de enfermagem e que 

representou 44,3% dos registros. Esse dado reafirma o envolvimento histórico que a 

enfermagem tem em relação aos acidentes no ambiente de trabalho. E ainda 

evidencia que essa profissão merece atenção especial no tocante à saúde da sua 

equipe que representa a maior força de trabalho das instituições de saúde. A 

categoria de técnico de enfermagem foi a que mais teve registro de acidente 

correspondendo a 77,0%.  

 A ocorrência de acidentes ocupacionais envolvendo materiais 

perfurocortantes representou cerca de 90,0% de todos os tipos de exposição, sendo 

a agulha com lúmen o objeto mais envolvido. A área corporal mais atingida foram os 

membros superiores com destaque para os dedos das mãos e o material biológico 

mais frequente foi o sangue. 

 A maioria das vítimas era de Goiânia, provenientes de instituições 

particulares, sem encaminhamentos formais de suas unidades empregadoras e 

somente 9,1% dos registros tinham informações sobre preenchimento da 

comunicação de acidente de trabalho. 

 Na maioria dos prontuários não havia registro de informação para diversos 

tópicos de investigação como, por exemplo, “circunstância do acidente”, 

“equipamento de proteção no momento da exposição”, “cuidados com o local 

atingido” o que impediu o aprofundamento da análise. Destaca-se que a qualidade 

dos registros constitui em uma ferramenta primordial para a investigação dos casos 

de acidentes o que representou um grande desafio na realização desse estudo. A 

notificação com informações completas é importante para identificar práticas 

desenvolvidas pelos profissionais que sugerem comportamentos de risco frente a 

contaminações no ambiente laboral. 

 A maioria (77,6%) referiu vacinação completa contra a hepatite B e, desses, 

4,1% possuía o registro do resultado do anti-HBs. Em 89,5% dos casos, o tempo 

decorrido entre o acidente e o primeiro atendimento ocorreu em até 72 horas. E, 
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dentre os exames solicitados para as vítimas, o anti-HIV foi o mais recomendado, 

mas observaram-se exames não indicados para o acidentado como o teste rápido 

para HIV. Em um terço dos casos, houve registro de indicação de uso de 

imuno/quimioprofilaxia pós-exposição, sendo o esquema básico para HIV e a 

vacinação contra hepatite B os mais recomendados. 

 Dos 894 (34,8%) encaminhamentos realizados para retorno ao ambulatório 

de infectologia do HRDI, 263/894 (29,4%) retornaram e iniciaram o 

acompanhamento, mas somente 76 (8,5%) compareceram ao hospital e realizaram 

todos os retornos recomendados. 

 As variáveis sexo e ser de fora de Goiânia tiveram associação 

estatisticamente significativas e aumentaram em cerca de duas vezes a chance de 

ocorrência de acidentes percutâneos. 

 Os resultados observados indicaram que, apesar da legislação existente no 

país, ainda há necessidade de um sistema de vigilância em acidente ocupacional 

com exposição a material biológico que contemple aspectos desde a obrigatoriedade 

da notificação do acidente e o atendimento qualificado às vítimas até o 

acompanhamento pós-exposição. Destaca-se que, pela natureza do agravo, a 

obrigatoriedade de notificação e o acompanhamento não têm sido efetivos para 

garantir a maior segurança possível para os casos de acidente e que, para além 

disso, seria necessário a implementação de um sistema de vigilância que inclua 

“busca ativa” dos casos faltosos do seguimento clínico-ambulatorial. 

Os registros de notificações de acidente com exposição a material biológico 

do Hospital de Referências em Doenças Infectocontagiosas do Estado de Goiás 

encontram-se, na sua maioria, preenchidos de maneira incompleta, inclusive, sem 

informações básicas que contribuiriam para melhor análise dos casos. Pôde-se 

observar, também que, os registros foram, gradativamente, melhor relatados nos 

últimos anos o que sugere uma melhor qualificação dos profissionais para o 

atendimento. 

 Independente dos fatores que contribuíram para as conclusões desse estudo 

não se pode fugir da premente necessidade de a equipe de enfermagem buscar 

mecanismos de enfrentamento do risco biológico. Protocolos de atendimento são 

necessários, locais de referência e equipes qualificadas também, mas a 

operacionalização dessas ações só acontecerá com trabalhadores conscientes do 
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risco, dos seus direitos e das suas responsabilidades quanto à adesão às medidas 

pré e pós-exposição e, ainda, aos aspectos trabalhistas envolvidos. E, cabe aqui 

destacar, a responsabilização e comprometimento que deve haver do enfermeiro 

com a sua equipe na busca pela segurança no trabalho. 
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APÊNDICE A 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM – MESTRADO 

 

INSTRUMENTO - COLETA DE DADOS 

1.Código do instrumento: ____________ Código do auxiliar de pesquisa: ____________ 

2. N° prontuário: ___________________ 

I. Dados Gerais 

Nome: 

__________________________________________________________________________________ 

3.Data de nasc.: _____/_____/______  4.Idade: ____________ meses          5.Sexo: a.(   ) F        b.(   ) M     

6.Gestante?                   a.(   ) não                  b.(   ) sim               K.(  )NA  

7.Período da gestação: a.(  )1trim                  b.(  )2trim               c.(  )3trim                 K.(   )NA         Z.(    )NI      

8.Data da Notificação: _____/_____/______      Z.(    )NI       9.Data do acidente: _____/_____/______ 

10.Data do 1° atendimento: _____/_____/______ 

11.Profissão:  a.(  )Enfermeiro       b.(  )Tec. Enferm        c.(  )Aux. Enferm        d.(  )Odontólogo      e.(  

)ACD            f.(  )THD       g.(  )Médico     h.(  )Farmacêutico      i.(  )Biomédico       j.(  )Aux. de Limpeza          

l.(  )Lavanderia       m.(  )Coletor de lixo      n.(  )Motorista       o.(   )Estudante:_________________  p.(  

)Outro:_________________ 

12. Escolaridade:         a.(  )analfabeto        b.(  )fundamental completo      c.(   )fundamental 

incompleto            d.(   )médio completo  e.(  )médio incompleto  f.(  )superior completo     g.(  

)superior incompleto     Z.(  )NI 

13. Instituição de origem (empregador):     a.(  )publico      b.(  )privado    c.(  )filantrópico 

____________________________________________________________________ K.(   )NA                  

Z.(    )NI   

14. Nível de assistência: a.(  )atenção primaria  b.(  )atenção secundária   c.(  )atenção terciária    K.(   )NA   

Z.(    )NI  

15.Tempo de atuação profissional: a.__________________ meses               Z.(   )NI 

16.Encaminhamento da instituição de  origem (por escrito):      a.(   )não        b.(   )sim         K.(   )NA 
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17.Encaminhamento da unidade de saúde em que ocorreu o primeiro atendimento?  a.(   )não   b.(   )sim   

K.(   )NA 

18.Preenchimento da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT): a.(   )não        b.(   )sim       

19.Procedência: a.___________________________________________     Z.(   )NI 

II. Dados do Acidente  

20.Tipo de exposição:   a.(   )percutânea           b.(   )mucosa (oral)               c.(   )mucosa (ocular)                                     

d.(  )pele íntegra   e.(   )pele não íntegra     f.(  )percutânea+pele íntegra      g.(   ) outros: ____________       

Z.(  )NI  

21.Material orgânico:   a.(   )sangue      b.(   )saliva        c.(   ) saliva com sangue     d.(  )fluido com sangue                  

e.(   )líquido amniótico   f.(   )líquor    g.(   )líquido pleural   h.(  )líquido ascítico    i.(   ) soro/plasma                

j.(   )outros: ___________   l.(  )sangue não visível     Z.(   )NI 

22.Área corporal atingida: a.(   ) dedo mão-D    b.(   ) dedo mão-E    c.(   )mão-D       d.(   )mão-E     e.(  ) 

mão           f.(  ) dedo pé ___    g.(   )dorso pé      h.(   ) face     i.(   )olho___    j.(   )boca       l.(   ) região 

abdominal   m.(  )coxa     n.(   )panturrilha    o.(   )outros:______________         p. (  ) dedo mão        Z.(  

)NI   

23.Instrumento envolvido no acidente: a.(   )agulha com lúmen    b.(   )vidros     c.(   )intracath  d.(   )bisturi 

e.(   )agulha maciça     f.(   )lâmina/lanceta       g.(   )instrumento pontiagudo        h.(   )cureta      i. (   )broca                 

j.(   )lima    l.(   )serra de gigli  m.(   )mandril agulha   n.(   )alavanca    o(   )outros: ___________  K.(   )NA   

Z.(    )NI    

24.Circunstância do acidente: 

a.(  )Inserção Cateter Venoso Central                                b.(  )Punção venosa/arterial com abocath  

c.(  )Punção venosa/arterial para coleta de sangue            d.(  )Punção venosa/arterial – 

especificar:____________ 

e.(  )Retirada de acesso venoso                                         f.(  )Administração de medicação endovenosa             

g.(  )Administração de medicação intramuscular                 h.(  )Administração de medicação subcutânea       

i.(  )Administração de medicação intradérmica                    j.(  )Punção digital 

l.(  )Lavanderia (lavagem de roupas)                                  m.(  )Lavagem de material 

n.(  )Manipulação de caixa com material perfurocortante   o.(  )Descarte inadequado de perfurocortante 

p.(  )Reencape                                                                   q.(  )Procedimento 

cirúrgico:_______________________ 
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r.(  )Procedimento odontológico:___________________  s.(  )Procedimento 

laboratorial:_____________________ 

t.(  )Outro: ________________________________________________________________                   Z.(   

)NI 

25.Uso de EPI?      a.(   )não       b.(   )sim          Z.(   )NI 

26.Se sim, qual(is)? 

a.(   )luvas                b.(   )luva de cano longo            c.(   )sapato fechado             d.(   )avental de manga 

longa        e.(   )máscara           f.(   )gorro      g.(   )óculos protetores              h. (  ) luvas+óculos 

protetores+máscara+avental  

i. (   ) luvas+máscara+avental          j. (   ) luva+avental             l. (   ) luva+máscara           K.(   )NA            

Z.(   )NI 

27.Avaliação do uso do EPI          a.(   )adequado                          b.(   )Inadequado                    K.(   )NA 

III. Dados do Acidentado 

28.Vacinado contra hepatite B?      a.(  )não             b.(  )sim           c.(  )desconhece         Z.(  )NI 

29.Se sim, quantas doses?     a.(   )1            b.(   )2              c.(   )3             d.(   )4           K.(   )NA         Z.(    

)NI          

30.Fez anti-HBs?      a.(  )não             b.(  )sim            K.(   )NA          Z.(  )NI           

31.Imunizado (Anti-HBs dosado e maior que 10 UI)?    a.(  )não           b.(  )sim               K.(   )NA           Z.(  

)NI         

Dosagem:__________UI/ml                    Data exame:____________ 

32.Vacinado contra outras doenças?          a.(  )não           b.(  )sim           c.(  )desconhece        Z.(  )NI 

33.Se sim, qual(is): a.(   )tétano            b.(   )outros:_________     K.(   )NA            Z.(  )NI 

34.Solicitado exames no primeiro atendimento:      a.(  )não           b.(  )sim           Z.(  )NI 

35.Se sim, qual(is): 

a.(  )Anti-HIV   b.(  )HBSAg  c.(  )Anti- HBs  d.(  )Anti-HBc    e.(  )Anti- HCV   f. (  )VDRL  g.(  

)outros_____________    

h.(  )Anti-HIV, HBSAg, Anti- HBs, Anti-HBc, Anti- HCV, VDRL    i.(    )Anti-HIV, HBSAg, Anti-HBc, Anti- 

HCV, VDRL      j. (   )Anti-HIV, Anti- HBs, Anti- HCV, VDRL                      l.(  )Anti-HIV, HBSAg, Anti- HBs, 

Anti-HBc, Anti- HCV        

m. (  ) Anti-HIV, HBSAg, Anti- HBs, Anti- HCV                n.(  )Anti-HIV, HBSAg,  Anti- HCV, VDRL, Chagas      
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o. (  )Anti-HIV, HBSAg, Anti- HCV, VDRL                        p.(  )Anti-HIV, HBSAg, Anti- HBs, Anti- HCV, 

VDRL, Chagas           

q. (  ) Anti-HIV, HBSAg, Anti- HBs, Anti- HCV, VDRL      r.(  )Anti-HIV, HBSAg, Anti- HBs, Anti- HCV, 

Chagas     

s. (  ) Anti-HIV, HBSAg, Anti- HBs, Anti-HBc, Anti- HCV, VDRL, Chagas    t. (  ) Anti-HIV, HBSAg, Anti- 

HBs, VDRL        u. (   ) Anti-HIV, HBSAg, Anti- HCV        K.(  )NA         Z.(  )NI 

36.Anti-HIV  a.(  )positivo  b.(  )negativo  K.(   )NA  Z.(  )NI     37.Data Anti-HIV: ____/____/____K.(   )NA   

Z.(  )NI 

38. HBSAg  a.(  )positivo   b.(  )negativo K.(   )NA  Z.(  )NI      39. Data HBSAg: ____/____/____K.(   )NA  

Z.(  )NI 

40.Anti- HBs a.(  )positivo  b.(  )negativo K.(   )NA   Z.(  )NI    41.Data Anti- HBs: ____/____/___K.(   )NA    

Z.(  )NI 

42.Anti- HBc a.(  )positivo  b.(  )negativo K.(   )NA   Z.(  )NI     43.Data Anti- HBc: ____/____/___K.(   )NA  

Z.(  )NI 

44.Anti- HCV a.(  )positivo  b.(  ) negativo K.(   )NA   Z.(  )NI  45.Data Anti- HCV: ____/____/____  K.(   )NA   

Z.(  )NI 

46. VDRL a.(  )positivo    b.(  ) negativo K.(   )NA   Z.(  )NI     47. Data VDRL____/____/____  K.(   )NA  Z.(  

)NI 

48. Outros____________________ (  ) positivo         (  ) negativo        K.(   )NA             Z.(  )NI 

49. Data____/____/____  K.(   )NA             Z.(  )NI 

50.Uso de profilaxia pós-exposição?       a.(  )não              b.(  )sim              Z.(  )NI 

51.Se sim, qual (is)?         a.(  )IGAHB           b.(  )vacina HepB             c.(   )vacina Antitetânica          d.(   

)Biovir     e.(   )Kaletra        f.(  )Biovir + Nelfinavir           g.(  )Biovir+Kaletra                 h.(  )IGAHB+vacina 

HepB  

i. (  ) IGAHB+vacina HepB+ vacina Antitetânica          j.(   )outros:_____________________  K.(   )NA            

Z.(  )NI 

IV. Condutas imediatas pós-exposição 

52. Cuidados com o local: 

a.(   )Lavou com água e sabão                                        b.(   )Lavou com água e sabão + expressão local 

c.(   )Lavou com água e sabão + álcool 70%                   d.(   )Lavou com soro fisiológico 0,9% 
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e.(   )Usou degermante e anti-séptico ( PVPI) f. (   )Outros:__________________________ K.(   )NA             

Z.(  )NI  

V. Condutas mediatas pós-exposição: 

53. Momento em que foi realizado o primeiro atendimento:  

a.(   )≤ 2 horas                  b.(   )2 até 72 horas                        c.(   )> 72 horas              Z.(  )NI  

54. Intervalo entre o acidente e o início da terapia ART 

a.(   )≤ 2 horas                  b.(   )2 até 72 horas                        c.(   )> 72 horas             K.(   )NA             Z.(  

)NI   

55. Dados do Paciente fonte  

a.(   ) conhecido      b.(   ) conhecida, mas recusou coleta de dados    c.(   ) conhecida, mas não coletou 

sangue       d. (  )desconhecido   Z.(  )NI      

56.Se conhecido, portador de alguma doença infectocontagiosa?                                                                              

a.(  )não             b.(  )sim            K.(   )NA          Z.(  )NI 

57. HIV   a. (  ) positivo         b.(  ) negativo       c.(   )desconhecido         K.(   )NA          Z.(  )NI 

58. Data Diagnóstico HIV: ___/___/____ K.(   )NA          Z.(  )NI    Carga viral: __________ Data: 

___/___/___  

59. Hepatite B   a.(  ) positivo    b.(  ) negativo    c.(   )desconhecido       K.(   )NA          Z.(  )NI 

60. Hepatite C   a.(  ) positivo    b.(  ) negativo    c.(   )desconhecido       K.(   )NA          Z.(  )NI 

61.Se HIV negativo, data último exame: ___/___/___  K.(   )NA             Z.(  )NI 

62. Paciente fonte apresenta sintomatologia para AIDS:      a.(  )não     b.(  )sim       K.(   )NA          Z.(  )NI 

63. Paciente fonte apresenta sintomatologia para Hepatite: a.(  )não     b.(  )sim       K.(   )NA          Z.(  )NI 

64. Solicitado exames do paciente fonte:         a.(  )não     b.(  )sim      K.(   )NA        Z.(   )NI 

65. Se sim, qual(is):    a.(  ) Teste rápido HIV            b.(  ) Anti-HIV            c.(  )HBSAg             d.(  )Anti-HBc             

e.(  )Anti- HCV       f.(  )outros_______________________________________           K.(  )NA              Z.(  

)NI 

66.T rap. H IV a.(  )positivo  b.(  )negativo  K.(   )NA  Z.(  )NI  67. Data Teste rápido HIV:___/___/___  K.(   

)NA  Z.(  )NI 

68. Anti-HIV a.(  )positivo  b.(  )negativo  K.(   )NA  Z.(  )NI    69. Data Anti-HIV: ____/____/____  K.(   )NA  

Z.(  )NI 
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70. HBSAg  a.(  )positivo   b.(  )negativo   K.(   )NA   Z.(  )NI  71. Data HBSAg: ____/____/____  K.(   )NA  

Z.(  )NI 

72. Anti-HBc a.(  ) positivo    b.(  )negativo  K.(   )NA  Z.(  )NI 73. Data Anti-HBc: ____/____/____  K.(   )NA  

Z.(  )NI 

74. Anti- HCV a.(  )positivo  b.(  )negativo  K.(   )NA  Z.(  )NI  75. Data Anti- HCV: ____/____/____  K.(   

)NA   Z.(  )NI 

76. Outros_________ a.(  )positivo  b.(  ) negativo  K.(   )NA  Z.(  )NI       77. Data____/____/____ K.(   )NA   

Z.(  )NI 

78.Acompanhamento Clínico Laboratorial solicitado no 1 atendimento:  

a.(  )não             b.(  )sim            K.(   )NA          Z.(  )NI 

79. Se sim, intervalo recomendado para acompanhamento clínico laboratorial: 

a.(  ) 1 mês e 3 meses      b.(  ) 1 mês, 3 meses e 6 meses       c.(  ) 1 mês, 3 meses, 6 meses e 12 meses 

d. (  )outros_________________________  K.(   )NA          Z.(  )NI 

a. Primeiro retorno: ____/____/____ 

Anti-HIV: _____/____/____Resultado: __________Anti- HBc:  ____/____/____  

Resultado:________________ 

HBSAg:    ____/____/____ Resultado: __________Anti- HCV: ____/____/____  

Resultado:________________ 

VDRL:     ____/____/____  Resultado: 

__________Orientação:______________________________________ 

b. Segundo retorno: ____/____/____ 

Anti-HIV: _____/____/____Resultado: __________Anti- HBc:  ____/____/____  

Resultado:________________ 

HBSAg:    ____/____/____ Resultado: __________Anti- HCV: ____/____/____  

Resultado:________________ 

VDRL:     ____/____/____  Resultado: 

__________Orientação:______________________________________ 

c. Terceiro retorno: ____/____/____ 

Anti-HIV: _____/____/____Resultado: __________Anti- HBc:  ____/____/____  

Resultado:________________ 
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HBSAg:    ____/____/____ Resultado: __________Anti- HCV: ____/____/____  

Resultado:________________ 

VDRL:     ____/____/____  Resultado: 

__________Orientação:______________________________________ 

d. Quarto retorno: ____/____/____ 

Anti-HIV: _____/____/____Resultado: __________Anti- HBc:  ____/____/____  

Resultado:________________ 

HBSAg:    ____/____/____ Resultado: __________Anti- HCV: ____/____/____  

Resultado:________________ 

VDRL:     ____/____/____  Resultado: 

__________Orientação:______________________________________ 

80.Seguimento recomendada: 

a.(   )Não indicado encaminhamento  

b.(   )Encaminhamento à instituição de origem  

c.(   )Encaminhamento ao serviço de infectologia (ambulatório do HDT) 

d.(   )Encaminhamento ao Centro de Referência Diagnóstica e Terapêutica (CRDT) 

e.(   )Encaminhamento ao Centro de Referência  em Saúde do Trabalhador (CEREST) – Regional de 

Goiânia 

f. (   

)Outro:_______________________________________________________________________________ 

Z.(   )NI 

81.Conclusão do Caso: 

a.(   )Alta 

b.(   )Abandono  

c.(   )Soroconversão para HIV  

d.(   )Soroconversão Hepatite B  

e.(   )Soroconversão Hepatite C  

Z. (  )NI 
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APÊNDICE B 

 

 

À Direção do Hospital de Doenças Tropicais/HDT 

	  

 

Venho por meio deste solicitar a V.Sa. o conhecimento para acessar o bando de 

registros de acidentes com material biológico desta instituição para identificar os registros 

referentes aos acidentes ocorridos entre profissionais da equipe de saúde.  

O acesso a estes dados é de fundamental importância para o desenvolvimento de um 

projeto de pesquisa veiculado ao Programa de Pós-Graduação, Mestrado em Enfermagem 

da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás, intitulado 

“EPIDEMIOLOGIA DOS ACIDENTES DE TRABALHO COM EXPOSIÇÃO A MATERIAL 

BIOLÓGICO NO ESTADO DE GOIÁS”. Este projeto passará pelo CEP do Hospital de 

Doenças Tropicais/Dr. Anuar Auad (HDT/HAA). 

Informe que, havendo consentimento, a coleta de dados será realizada de acordo com 

disponibilidade da instituição. 

 

Desde já agradeço a oportunidade e me coloco à disposição para outros esclarecimentos 

que se fizerem necessários. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

___________________________________________ 

                      Profa. Dra. Anaclara Ferreira Veiga Tipple 
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APÊNDICE C 

 

 

 

À Coordenação do Departamento de Arquivo Médico do Hospital de Doenças Tropicais/HDT 

 

Venho por meio deste solicitar a V.Sa. o conhecimento para acessar o bando de 

registros de acidentes com material biológico desta instituição para identificar os registros 

referentes aos acidentes ocorridos entre profissionais da equipe de saúde.  

O acesso a estes dados é de fundamental importância para o desenvolvimento de um 

projeto de pesquisa veiculado ao Programa de Pós-Graduação, Mestrado em Enfermagem 

da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás, intitulado 

“EPIDEMIOLOGIA DOS ACIDENTES DE TRABALHO COM EXPOSIÇÃO A MATERIAL 

BIOLÓGICO NO ESTADO DE GOIÁS”. Este projeto passará pelo CEP do Hospital de 

Doenças Tropicais/Dr. Anuar Auad (HDT/HAA). 

Informe que, havendo consentimento, a coleta de dados será realizada de acordo com 

disponibilidade da instituição. 

 

 

 

Desde já agradeço a oportunidade e me coloco à disposição para outros esclarecimentos 

que se fizerem necessários. 

 

 

Atenciosamente,   

 

 

___________________________________________ 

                      Profa. Dra. Anaclara Ferreira Veiga Tipple 
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ANEXO A 

 

 


