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RESUMO 

Introdução: A exposição ocupacional a material biológico é uma realidade constante 
para os profissionais da área da saúde e representa uma face crítica do exercício 
profissional, pois as consequências da exposição podem trazer implicações sérias na 
vida desses trabalhadores pela iminente possibilidade de desenvolvimento de 
agravos infecciosos. Diante da gravidade do problema e das sérias implicações desse 
tipo de acidentes na vida dos trabalhadores, esses exigem um atendimento 
claramente estabelecido para minimizar as consequências aos profissionais de 
saúde. Objetivo: Analisar a experiência do atendimento e o acompanhamento ao 
profissional acidentado com material biológico nos serviços públicos de referência 
para a área da saúde do município de Goiânia-GO, a partir do relato do acidentado. 
Metodologia: Pesquisa descritiva exploratória realizada no município de Goiânia em 
2011. A população foi constituída por profissionais vítimas de acidente com material 
biológico atendidos nos serviços públicos de referência desse município. Os dados 
foram coletados por meio de entrevista semi-estruturada com abordagem 
individualizada. O roteiro utilizado foi previamente estruturado contendo duas partes: 
a primeira, com dados de caracterização dos sujeitos e questões relacionadas aos 
fatores facilitadores e dificultadores referentes ao acidente com material biológico. E 
a segunda, com questões norteadoras referentes à temática, utilizando a técnica de 
incidente crítico proposta por Flanagan (1973). Para a análise, os dados foram 
transcritos para o banco imediatamente após a coleta, e estruturados conforme os 
componentes da técnica da incidente crítico. A análise obedeceu aos pressupostos 
apresentados por Bardin (2011) e o gerenciamento dos dados foi realizado por meio 
do software de análise qualitativa ATLAS.ti 6.2. Em seguida essas falas foram 
analisadas à luz das recomendações brasileiras para o atendimento ao profissional 
acidentado com material biológico e do referencial da subjetividade e organização do 
trabalho proposto por Christophe Dejours. O trabalho atendeu aos aspectos ético-
legais preconizados pela Resolução 196/96. Resultados: Foram construídos três 
artigos científicos. O primeiro artigo “Técnica de incidente crítico e seu uso na 
enfermagem: revisão integrativa da literatura” foi elaborado como subsídio 
metodológico para o trabalho. O segundo artigo “Fatores intervenientes no fluxo de 
atendimento ao profissional acidentado” fez um levantamento dos fatores facilitadores 
e dificultadores do atendimento ao acidente com material biológico. E o terceiro artigo 
“A subjetividade do trabalhador e a organização do trabalho no atendimento e 
acompanhamento do acidente de trabalho com material biológico” buscou 
compreender a vivência dos profissionais diante do atendimento e acompanhamento 
sob a perspectiva de Dejours. Conclusão: Os profissionais acidentados com material 
biológico ao realizarem o atendimento/acompanhamento pós-acidente no município 
de Goiânia experienciaram um processo burocrático que não considera sua 
subjetividade, o qual perpassa por fatores positivos e negativos tanto do serviço 
responsável pelo atendimento quanto do local de trabalho, e que foram determinantes 
para o atendimento, provocando sua baixa resolutividade devido à falta de qualidade. 
Outro ponto que interfere diretamente na resolutividade dos casos é a organização 
dos serviços. Os serviços que se apresentaram organizados viabilizaram de forma 
mais efetiva as consultas/acompanhamento dos profissionais, o que provocou nos 
trabalhadores um sentimento de satisfação em relação ao ambiente laboral. 
 
Palavras-chave: Enfermagem; Exposição ocupacional; Saúde do Trabalhador.  



 

ABSTRACT 

Introduction: Occupational exposure to biological material is a constant reality for the 
health professionals and represents a critical view of the professional exercise, 
because the consequences of exposure can bring serious implications in the lives of 
workers by the imminent possibility of developing infectious diseases. Given the 
seriousness of the problem and the serious implications of this kind of accidents in the 
lives of workers, these require a treatment clearly established to minimize the 
consequences to health professionals. Objective: To analyze the experience of 
treatment and accompaniment to the professional victim of accident with biological 
material in public services of reference to the health area of the city of Goiânia-GO, 
from the report of the casualty. Methodology: Descriptive exploratory research held 
in the municipality of Goiânia in 2011. The study population consisted of victims of 
occupational accidents with biological material served in public services of reference 
in this municipality. Data were collected through semi-structured interviews with 
individual approach. The script used was previously structured containing two parts: 
the first, with data of characterization of the subjects and issues relating to facilitating 
and hindering factors for the accident with biological material. The second, with guiding 
questions related to the theme, using the technique of critical incident proposed by 
Flanagan (1973). For analysis, data were transcripts to the bank immediately after 
collection, and structured according to the components of the critical incident 
technique. The analysis followed the precepts proposed by Bardin (2011) and the 
management of data was performed by means of qualitative analysis software 
ATLAS.ti 6.2. Then these words were analyzed in light of the Brazilian 
recommendations to treatment to professional victim with biological material and the 
reference of subjectivity and organization of work proposed by Christophe Dejours. 
The research met the ethical-legal aspects envisaged by Resolution 196/96. Results: 
Were constructed three scientific papers. The first article "Critical incident technique 
and its use in nursing: an integrative literature review" was developed as 
methodological subsidy to work. The second article "Factors involved in the flow of 
treatment to casualty professional" did a survey of facilitating and hindering factors of 
the treatment to accidents with biological material. And the third article “The 
subjectivity of worker and the organization of treatment and accompaniment of the 
work accident with biological material” sought to understand the experience of health 
professionals in the care and monitoring from the perspective of Dejours. Conclusion: 
The casualty professional with biological material to perform the 
treatment/accompaniment post-accident in the municipality of Goiania lived a 
bureaucratic process that does not consider his subjectivity, which permeates through 
positive and negative factors of the service responsible for the care and the work place 
and who were determinant to the treatment, causing its low resolvability due to lack of 
quality. Another point that interferes directly in solving of cases is the organization of 
services. The services that were organized made possible more effectively 
consultation/accompaniment of professionals, which resulted in workers a sense of 
satisfaction with the work environment. 
 
Keywords: Nursing, Occupational exposure, Occupational Health.  



 

RESUMEN 

Introducción: La exposición ocupacional a material biológico es una realidad constante 
para los profesionales del área de la salud y representa un lado crítico del ejercicio 
profesional, pues las consecuencias de la exposición pueden traer implicaciones serias 
en la vida de esos trabajadores por la inminente posibilidad de desarrollar enfermedades 
infecciosas. Dada la gravedad del problema y de las graves implicaciones de este tipo de 
accidentes en la vida de los trabajadores, estos requieren un atendimiento claramente 
establecido para minimizar las consecuencias para los profesionales de la salud. 
Objetivo: Analizar la experiencia del atendimiento y el acompañamiento al profesional 
accidentado con material biológico en los servicios públicos de referencia para el área de 
la salud en la ciudad de Goiânia-GO, a partir del relato del accidentado. Metodología: 
Estudio descriptivo exploratorio realizado en el municipio de Goiânia en 2011. La 
población he sido constituida por profesionales víctimas de accidente de trabajo con 
material biológico atendidos en los servicios públicos de referencia de esta ciudad. Los 
datos fueron recolectados a través de entrevistas semi-estructuradas con enfoque 
individual. El guión utilizado he sido previamente estructurado contiendo dos partes: la 
primera, con los datos de caracterización de los sujetos y cuestiones relacionadas a los 
factores facilitadores y dificultadoras referentes al accidente con material biológico. Y el 
segundo, con cuestiones de orientación referentes al tema, utilizando la técnica del 
incidente crítico de Flanagan (1973). Para el análisis, los datos fueron transcritos para el 
banco inmediatamente después de la recolección, y estructurados de acuerdo con los 
componentes de la técnica del incidente crítico. El análisis he obedecido a los 
presupuestos presentados por Bardin (2011) y el gerenciamiento de los datos he sido 
realizado por medio de software de análisis cualitativo ATLAS.ti 6.2. En seguida estas 
falas fueron analizadas a la luz de las recomendaciones brasileñas para el atendimiento 
al profesional accidentado con material biológico y del referencial de la subjetividad y 
organización del trabajo propuesta por Christophe Dejours. El estudio cumplió a los 
aspectos ético-legales previstos por la Resolución 196/96. Resultados: Fueron 
construidos tres artículos científicos. El primer artículo "Técnica de incidente crítico y su 
uso en la enfermería: una revisión integradora de la literatura" he sido elaborado como 
subsidio metodológico para el trabajo. El segundo artículo "Factores intervinientes en el 
flujo del atendimiento al profesional accidentado" hizo un levantamiento de los factores 
facilitadores y dificultadores en el atendimiento a los accidentes con material biológico. El 
tercer artículo "La subjetividad del trabajador y la organización del trabajo en el 
atendimiento y acompañamiento del accidente laboral con material biológico", buscó 
comprender la experiencia de los profesionales delante el atendimiento y 
acompañamiento desde la perspectiva de Dejours. Conclusión: Los profesionales 
accidentados con material biológico a realizaren el atendimiento/acompañamiento 
después de un accidente en la ciudad de Goiania vivieron un proceso burocrático que no 
tiene en cuenta su subjetividad, el cual transpone factores positivos y negativos tanto del 
servicio responsable por el atendimiento cuanto del local de trabajo, y que fueron 
determinantes para el atendimiento, provocando su baja resolubilidad debido a la falta de 
calidad. Otro punto que interfiere directamente en la resolutividad de los casos es la 
organización de los servicios. Los servicios que se presentaron organizados viabilizaran 
de forma más efectiva las consultas/acompañamiento de los profesionales, lo que he 
provocado en los trabajadores un sentimiento de satisfacción en relación al ambiente de 
trabajo. 
 
Palabras clave: Enfermería, la exposición ocupacional, salud ocupacional. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

“Pensamos demasiadamente. Sentimos muito 

pouco. Necessitamos mais de humildade que 

de máquinas. Mais de bondade e ternura que 

de inteligência. Sem isso, a vida se tornará 

violenta e tudo se perderá.” 

 

(Charles Chaplin) 
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O acidente com material biológico pode trazer consequências devastas para 

a vida dos trabalhadores, em razão disso, é importante e necessário conhecer como 

ocorre o atendimento/acompanhamento a essas vítimas, com vistas a compreender 

os motivos que levam a sua pouca resolutividade.  

A partir desse raciocínio, essa dissertação discutirá quais os aspectos da 

subjetividade do profissional e da organização do trabalho que transcendem o 

ambiente laboral dos trabalhadores e influenciam a realização efetiva e eficaz do 

atendimento/acompanhamento do acidentado com material biológico. Essa visão será 

baseada nas contribuições da obra do psiquiatra e autor Christophe Dejours. 

Ao se remeter ao passado, compreende-se a história. Dessa forma há a 

possibilidade de se construir um novo futuro. No final do século XIX, com o surgimento 

de um novo modelo econômico, a organização do trabalho tomou rumos 

diferenciados. O serviço passou a ser exercido de forma seriada, o que influenciou na 

hierarquização e na condução do desenvolvimento das atividades, conduzindo à 

reorientação de mudanças nesse contexto. Os estabelecimentos de saúde sofreram 

constantes avanços tecnológicos e o serviço oferecido nessas instituições se resumiu 

em atos tecnicistas, com valorização dos procedimentos em relação ao ser humano. 

Assim, Dejours, em sua obra “Loucura do Trabalho: Estudo de Psicopatologia do 

Trabalho” inicia sua discussão sobre a forma de organização do trabalho e como a 

saúde se dispõe nesse processo (DEJOURS, 1987).  

A partir desse pensamento essa pesquisa foi construída, com epígrafes do 

autor Charles Chaplin, como o filme “Tempos Modernos” que faz uma sátira quanto à 

organização do trabalho e o papel da subjetividade dos sujeitos, além dos aspectos 

subjetivos no qual esse autor fundamenta suas obras e vida.  

Portanto essa dissertação propõe uma discussão sobre o atendimento e 

acompanhamento do profissional acidentado com material biológico no cenário dos 

serviços públicos de saúde, buscando entender o significado do acidente ocupacional 

para os profissionais e ao mesmo tempo avaliar o serviço do município de Goiânia 

visando seu aprimoramento. Para atingir toda a proposta, as ferramentas elegidas 

foram a técnica de incidente crítico (FLANAGAN, 1973) para a coleta e organização 

dos dados. A análise é realizada segundo os pressupostos da análise de conteúdo de 

Bardin (BARDIN, 2011) e os dados gerenciados com o auxílio do programa ATLAS.ti 

6.2 (ATLAS.ti, 2010). E o referencial teórico de análise é a subjetividade e a 

organização do trabalho de Dejours (DEJOURS, 1987, 1994, 1997, 2004, 2005).  
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Para tanto, a dissertação será apresentada em formato de três artigos 

científicos. Cada artigo está formatado de acordo com as normas do periódico a ser 

submetido para publicação, sendo o primeiro uma revisão integrativa da literatura que 

propõe o estudo da técnica de incidente crítico e seu uso na área da saúde com a 

intenção de dar embasamento metodológico para a realização da presente pesquisa. 

O segundo versa sobre os fatores intervenientes no fluxo de atendimento ao 

acidentado com material biológico, visando identificá-los para e contribuir para 

aprimorar o protocolo e facilitar o fluxograma de atendimento do município. Por fim, o 

terceiro artigo, trata da subjetividade do trabalhador, a organização do trabalho e a 

interferência desses dois fatores sobre o atendimento e o acompanhamento do 

acidente com material biológico, com vistas a procurar compreender como ocorre 

esse processo para os profissionais e, além disso, quais as formas de minimizar os 

danos negativos existentes nesse contexto. 

Esse trabalho integra a “Rede Goiana de Pesquisa em Exposição de 

Profissionais da Área da Saúde a Material Biológico”, que empreende esforços para 

a organização e funcionamento do fluxo de atendimento aos trabalhadores da saúde 

expostos a agentes biológicos no Município de Goiânia. A ideia desse projeto surgiu 

da discussão na qual se determinou os eixos carentes de investigação para fortalecer 

os indicadores para o funcionamento do fluxograma nesse município. 

Os resultados permitiram identificar os níveis de exigência crítica, alcançados 

por meio da técnica do incidente crítico, necessários para o atendimento ao 

profissional acidentado com material biológico e a compreensão da interferência da 

subjetividade dos trabalhadores e da organização do trabalho nesse 

atendimento/acompanhamento que podem contribuir para posterior elaboração de 

estratégias de intervenção que auxiliem positivamente na melhora do 

atendimento/acompanhamento no município de Goiânia. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELIMITAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO 

 

"Que os nossos esforços desafiem as 

impossibilidades. Lembrai-vos que as grandes 

proezas da história foram conquistas daquilo 

que parecia impossível." 

 

(Charles Chaplin) 
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O trabalho é uma necessidade inata do ser humano. Entretanto ao realizá-lo, 

os trabalhadores podem ficar constantemente expostos aos riscos presentes no 

ambiente laboral, os quais podem desencadear sérios problemas de saúde (RIBEIRO; 

SHIMIZU, 2007; LEITÃO; FERNANDES; RAMOS, 2008; DUARTE; MAURO, 2010). 

Tais riscos são mais evidentes quando a atividade laboral oferece características 

peculiares de risco, como é o caso do ambiente de assistência à saúde, onde os 

profissionais envolvidos nos cuidados dispensados aos pacientes expõem-se 

frequentemente aos múltiplos riscos inerentes desse local. 

Os profissionais de assistência à saúde (PAS), segundo os guidelines do 

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) referem-se a sujeitos cujas 

atividades envolvam contato com pacientes e que possuam risco potencial de se 

expor a quaisquer tipos de materiais infectados (CDC, 2001, 2005). Dessa forma é 

importante esclarecer que no presente estudo o termo não abrange apenas os 

profissionais da saúde classicamente conhecidos como médicos, enfermeiros, mas 

também religiosos, voluntários, qualquer pessoa que esteja envolvido no cuidado 

direto ou indireto ao paciente dentro do ambiente de assistência à saúde.  

Esses ambientes de assistência à saúde oferecem diversos riscos aos PAS, 

tais como os causados por agentes químicos, físicos, biológicos, psicossociais e 

ergonômicos (MARZIALE; RODRIGUES, 2002; XELEGATI; ROBAZZI, 2003; 

ALMEIDA; PAGLIUCA; LEITE, 2005; ALMEIDA; BENATTI, 2007; MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2010a; SOARES et al., 2011). Dentre esses, destaca-se a importância do 

risco biológico, caracterizado pela exposição constante desses profissionais ao 

sangue e a outros fluidos corpóreos por ser um dos mais frequentes e que lhes trazem 

prejuízos mais contundentes (XELEGATI; ROBAZZI, 2003; ALMEIDA; BENATTI, 

2007; PIRTOUSCHEG; ALVES; POVEDA, 2008, MINISTÉRIO DO TRABALHO E 

EMPREGO, 2008; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010a).  

Assim, a exposição a material biológico é uma realidade constante para os 

PAS e representa uma face crítica do exercício profissional, pois as consequências 

da exposição podem trazer implicações sérias na vida desses trabalhadores pela 

iminente possibilidade de desenvolvimento de agravos infecciosos. 

Os fatores que favorecem a ampliação desse risco ocupacional presente no 

ambiente de trabalho são a inexistência de uma política institucional voltada para a 

saúde dos trabalhadores, o desconhecimento dos PAS sobre os riscos, a 

desconsideração em relação às Precauções Padrão, o desconhecimento quanto ao 
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fluxograma de atendimento ao acidentado com material biológico e a não importância 

da notificação. Desta forma, essas informações devem ser apresentadas e discutidas 

com todos os trabalhadores da instituição, com vistas a evitar possíveis adversidades 

ocupacionais no decorrer de sua vida profissional.  

Diante da gravidade do problema e das sérias implicações dos acidentes 

ocupacionais com material biológico na vida dos trabalhadores, esse exige um 

atendimento às vítimas que seja claramente estabelecido por um fluxograma 

sistematizado, claro e objetivo para minimizar as suas consequências aos 

profissionais de todos os estabelecimentos de saúde (MUROFUSE; MARZIALE; 

GEMELLI, 2005; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004a, 2006, 2010a). 

Preocupados com essa problemática e os riscos gerados pela exposição a 

material biológico, a Secretaria Municipal de Saúde por meio do Centro de Referência 

em Saúde do Trabalhador (CEREST) estabeleceu um fluxograma de atendimento e 

acompanhamento ao acidentado, no qual se determinou quatro unidades de 

referência para realizar o primeiro acolhimento e atendimento emergencial para tomar 

as medidas cabíveis a cada caso; essas unidades são de atendimento primário à 

saúde e estão localizadas em diferentes regiões do município de Goiânia (Centro de 

Assistência Integral à Saúde - CAIS Novo Mundo, Centros Integrados de Assistência 

Médico-Sanitária - CIAMS Novo Horizonte, Maternidade Nascer Cidadão e CAIS 

Cândida de Morais). Para a realização do acompanhamento, os acidentados são 

encaminhados ao centro de referência em diagnóstico e tratamento (CRDT) para 

consultas periódicas, conforme a proposta do fluxograma do município. 

Apesar do fluxo estar bem estabelecido, o serviço foi implantado em 2006 e 

ainda está em fase de adaptação. Nesse contexto, é possível observar que há 

dificuldade por parte de alguns profissionais para atuarem ativamente nas consultas, 

solicitando os exames necessários e tomando as providências adequadas, incluindo 

a profilaxia pós-exposição a material biológico. Outro possível agravante é a 

divulgação; apesar das diversas tentativas pelos órgãos competentes, verifica-se o 

desconhecimento dos trabalhadores em relação aos procedimentos recomendados 

pelo fluxo de atendimento. 

Estudar essa temática sob a ótica dessas vítimas apresenta-se como uma 

oportunidade de compreender os entraves existentes para a efetivação do 

atendimento, com vistas a reduzir as experiências negativas vivenciadas pelos 

profissionais que se acidentam com material biológico. Considera-se que a ineficácia 
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do atendimento, além de comprometer as estratégias propostas pelas políticas da 

saúde do trabalhador, ainda deixam os profissionais desprotegidos no exercício de 

seu labor. 

Assim, a questão central que perpassa toda a dissertação é relativa à 

pergunta: Quais os aspectos da subjetividade do profissional e da organização do 

trabalho que transcendem o ambiente laboral e podem influenciar os comportamentos 

e a percepção acerca do atendimento e acompanhamento do acidentado com 

material biológico? 

No intuito de tentar responder a esses questionamentos, essa investigação 

pretendeu avaliar a situação do atendimento e acompanhamento ao profissional 

acidentado com material biológico nos serviços públicos de referência do município 

de Goiânia-Goiás.  

Os resultados desse estudo, a partir da visão do profissional acidentado, 

permitiram conhecer a realidade vivenciada e os caminhos percorridos por esse 

sujeito, facilitando a identificação dos pontos críticos no fluxograma de atendimento, 

com vistas a reduzir os desencontros e experiências negativas para os profissionais 

que vivenciam o acidente até a sua resolutividade.  

Portanto, os dados resultantes dessa pesquisa têm a intenção de contribuir 

para a melhoria da qualidade de vida do profissional de saúde, e também fornecer 

subsídios para estruturação do serviço no atendimento e acompanhamento ao 

acidentado, e consequente notificação dos dados. Assim como, trazer elementos que 

facilitem a efetivação das ações relacionadas à saúde do trabalhador no município. 

O risco biológico, pelas suas características torna-se um assunto de grande 

importância para o profissional, instituições de saúde, gestores e esferas 

governamentais. Para tal, é relevante a realização de pesquisas que visem o 

aprofundamento em relação ao atendimento e acompanhamento a material biológico 

para conhecer a realidade e apontar possíveis soluções para esse sério problema 

relacionado à saúde do trabalhador. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

 “Cada segundo é tempo para mudar tudo 

para sempre.” 

 

(Charles Chaplin) 
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1. Objetivo Geral 

 

 

- Analisar a experiência do atendimento e do acompanhamento a partir do relato do 

profissional acidentado com material biológico nos serviços públicos de referência 

para a área da saúde do município de Goiânia-GO, sob a ótica da subjetividade e 

organização do trabalho propostas por Dejours. 

 

 

2. Objetivos Específicos 

 

 

- Sintetizar o conhecimento produzido nas pesquisas em enfermagem que utilizaram 

a técnica de incidente crítico e identificar o uso dessa técnica como referencial 

metodológico. 

 

- Identificar os fatores facilitadores e dificultadores existentes no fluxo de atendimento 

ao profissional acidentado com material biológico, sob a ótica desse trabalhador. 

 

- Analisar o atendimento e o acompanhamento sob a ótica do profissional acidentado 

com material biológico nos serviços públicos de referência para a área da saúde do 

município de Goiânia-GO. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVISÃO DA LITERATURA 

 

“Criamos a época da velocidade, mas nos 

sentimos enclausurados dentro dela. Nossos 

conhecimentos fizeram-nos céticos; nossa 

inteligência, empedernidos e cruéis. Pensamos 

em demasia e sentimos bem pouco.” 

 

(Charles Chaplin) 
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1. Risco biológico para profissionais de saúde 

 

 

O referencial teórico descrito adiante tratará sobre aspectos referentes ao 

risco biológico para os profissionais de saúde, bem como sua prevenção e medidas 

pós-exposição envolvendo o atendimento e acompanhamento, manejo específico 

para o vírus da hepatite B (HBV), vírus da hepatite C (HCV) e vírus da 

imunodeficiência humana (HIV). É importante apreender a experiência da vítima do 

acidente com material biológico sob a perspectiva da organização do trabalho, da 

subjetividade do profissional, permeando as atitudes e sentimentos vivenciados no 

decorrer dessa vivência. 

Ao realizar a revisão da literatura nas bases de dados importantes para área 

da saúde, observou-se que o risco biológico começou a ser uma temática 

aprofundada em estudos com o advento da Aids, na década de 1980 (CDC, 1987; 

PAULINO; LOPES; ROLIM, 2008). Pela importância do tema, desde essa época, 

várias pesquisas foram realizadas e os manuais foram propostos e reformulados, 

visando contemplar todas as interfaces presentes no risco para que se consiga 

estabelecer uma proteção efetiva (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2000, 2004a, 2006, 

2007, 2008a, 2010a).  

Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (2005) o risco biológico refere-

se à probabilidade de exposição ocupacional aos agentes biológicos, representados 

por microrganismos, geneticamente modificados ou não; culturas de células, 

parasitas, fungos vírus, protozoários, toxinas e os príons (MINISTÉRIO DO 

TRABALHO E EMPREGO, 2005). 

Em 2008, esse mesmo órgão elaborou um guia técnico sobre risco biológico, 

no qual foram definidos os agentes biológicos, como sendo microrganismos, culturas 

de células, parasitas, toxinas, príons e substâncias alergênicas capazes de provocar 

dano à saúde humana. Essas substâncias podem acarretar infecções, efeitos tóxicos 

ou alergênicos, doenças autoimunes e a formação de neoplasias e malformações. 

Ainda categoriza o tipo de exposição ocupacional em dois grupos, a derivada da 

atividade laboral com manuseio de agente biológico (deliberada) e a que não há 

manuseio direto com o agente biológico (não deliberada) (MINISTÉRIO DO 

TRABALHO E EMPREGO, 2008). Tal distinção é importante, pois interfere 
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diretamente nas condutas a serem tomadas diante da exposição ocupacional a 

material biológico.  

Esse tipo de exposição ocupacional pode ocorrer por diversas vias, por 

exemplo, inoculação percutânea, por intermédio de agulhas ou objetos cortantes e o 

contato direto com pele e ou mucosas (CDC, 2001, 2005, 2008; MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2004a, 2006, 2010a; MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 2005; 

SIEGEL et al., 2007). Os manuais (CDC, 2001; SIEGEL et al., 2007; MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2004a; 2006, 2010a) ainda ressaltam a importância da mordedura humana, 

pois, nesse caso ambos se expõem a material biológico; por essa razão a avaliação 

clínica deve ser realizada tanto por quem efetuou a mordida quanto quem a recebeu. 

Mesmo diante dessas vias de exposição, há que se ressaltar os acidentes 

com materiais perfurocortantes por serem a causa mais comum de exposição 

ocupacional por material biológico nas instituições de saúde (CDC, 2001, 2005, 2008; 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2000, 2004a, 2006, 2010a; ALMEIDA; BENATTI, 2007; 

SIEGEL et al., 2007; RAPPARINI et al., 2009; RAPPARINI, 2010).  

Os Centers for Disease Control and Prevention (CDC) estimaram que 

ocorreram mais de 385.000 acidentes por ano com material perfurocortante nos 

hospitais dos Estados Unidos (CDC, 2001, 2008). Já para o Brasil a Organização 

Mundial da Saúde estimou em torno de três milhões de acidentes percutâneos por 

ano entre os 35 milhões de profissionais da área da saúde, desses, dois milhões 

referiam-se a acidentes envolvendo pacientes-fonte portadores de hepatite B, 

900.000 à hepatite C e 300.000 ao HIV. Desses, poderiam resultar 66.000 casos de 

HBV, 16.000 de HCV e 1000 de HIV (PRÜSS-ÜSTÜN; RAPITI; HUTIN, 2003). 

Desses profissionais da saúde envolvidos, no Brasil, a maior parte dos 

acidentes ocorridos com material biológico acontece com profissionais da categoria 

de enfermagem, especialmente auxiliares e técnicos, do sexo feminino e o acidente é 

caracterizado do tipo percutâneo (GERSHON et al., 1999; CAIXETA; BARBOSA-

BRANCO, 2005; BALSAMO; FELLI, 2006; MOURA; GIR; CANINI, 2006; PINHO; 

RODRIGUES; GOMES, 2007; CASTRO et al., 2008; CDC, 2008; PIRTOUSCHEG; 

ALVES; POVEDA, 2008; GOMES et al., 2009; SILVA et al., 2009; GUILARDE et al., 

2010; VIEIRA; PADILHA; PINHEIRO, 2011). Sêcco e Robazzi (2007) ressaltam que o 

risco da enfermagem é o dobro do risco de todos os outros trabalhadores, 

confirmando a relevância do problema. E ainda, Sêcco et al. (2008) e Pinho, 

Rodrigues e Gomes (2007) ressaltaram em estudos a importância de cuidados com 
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as mãos, por ser a parte do corpo mais atingida, com a exposição a materiais 

biológicos. 

Em relação à epidemiologia dos acidentes ocupacionais envolvendo material 

biológico e os fatores envolvidos na contaminação, uma pesquisa que objetivou 

identificar os acidentes de trabalho ocorridos com os trabalhadores de enfermagem 

de uma Unidade de Terapia Intensiva verificou que a maioria dos trabalhadores (72%) 

identificou como principais formas de exposição ao risco biológico o contato com 

sangue, excretas/secreções e/ou fluidos corpóreos (NISHIDE; BENATTI; 

ALEXANDRE, 2004). Já a revisão bibliográfica realizada por Almeida et al. (2009) 

apontou que em 59 publicações, os trabalhadores estão expostos ao risco biológico, 

seja em contato direto com os pacientes ou com os resíduos de serviços de saúde. 

Estudo realizado em São Paulo por Marino et al. (2001) mostra que em um 

período de seis anos, o Serviço de Prevenção e Controle de Infecções de um hospital 

registrou a ocorrência de 1300 acidentes com material biológico. Já na Bahia, entre o 

ano de 2000 e 2004 foram registrados 628 casos de acidentes de trabalho (SANTANA 

et al., 2007). E em Minas Gerais, Iwamoto et al. (2008) identificaram 1.851 (60,14%) 

profissionais acidentados com material biológico. Ainda nesse Estado, Miranzi et al. 

(2008) identificaram 1.008 notificações de acidentes de trabalho envolvendo acidente 

com material biológico no período de janeiro de 2000 a dezembro de 2005.  

Tratando-se da capital do estado de Goiás, pesquisa revela que no ano de 

2003 foram atendidas 621 consultas relacionadas a acidentes com material biológico 

(LOPES et al., 2004). E em Florianópolis, foram notificados 118 casos de acidentes 

com material biológico no ano de 2007 no Centro de Referência Regional em Saúde 

do Trabalhador dessa região (VIEIRA; PADILHA; PINHEIRO, 2011). 

Dentre os agentes infecciosos transmitidos por via sanguínea Tarantola, 

Abiteboul e Rachiline (2006) comprovaram a existência de 60 diferentes tipos, dentre 

eles 26 vírus, 18 bactérias/rickettsias, 13 parasitas e três leveduras que estão 

relacionados às infecções advindas de exposição ocupacional de PAS a sangue ou 

fluidos orgânicos. Comprova-se, portanto a importância de se estudar essa temática. 

Entretanto os estudos comprovam que dentre as infecções ocupacionais 

transmitidas por via sanguínea, as mais preocupantes são as causadas pelos HIV, 

HBV e o HCV por oferecerem maior gravidade à saúde dos PAS (CDC, 2001, 2005, 

2008; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2000, 2004a, 2006, 2010a; SIEGEL et al., 2007; 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 2008).  
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Em se tratando do risco de transmissão dessas doenças, Cardo et al. (1997), 

por meio de um estudo caso-controle identificaram que o risco de exposição por HIV 

é de aproximadamente 0,3% em casos de exposições percutâneas e no caso de 

exposição mucocutânea, cerca de 0,09%. No caso de exposições cutâneas o risco, 

apesar de já ter sido documentado, ainda é inferior aos citados anteriormente e não 

pôde ser analisado com precisão.  

Já o risco para adquirir o vírus da hepatite B, segundo as recomendações 

existentes, está relacionado à presença de sangue e do antígeno do HBV (AgHBe) 

no paciente. Pesquisa já realizada aponta que após exposições percutâneas 

envolvendo sangue e alta taxa de replicação viral, o risco de hepatite clínica varia 

entre 22 e 31% e o de infecção (soro conversão) de 37 a 62%. E ainda, no caso do 

paciente fonte apresentar baixa taxa de replicação viral, o risco de hepatite varia entre 

1 e 6% e a soro conversão de 23 a 37% (CDC, 2001; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2004a, 2006, 2010a). 

O vírus da hepatite C só é transmitido de forma efetiva por meio de contato 

com o sangue e o risco médio de soro conversão após exposição percutânea é de 

0,5 a 1,8%. A transmissão do HCV por meio de contato com mucosa é extremamente 

rara (CDC, 2001; JAGGER; PURO; DE CARLI, 2002; HENDERSON, 2003; 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004a, 2006, 2008b, 2010a). 

Segundo Moloughney (2001) e CDC (2001, 2005), os riscos de transmissão 

anteriormente citados variam de acordo com características do profissional 

acidentado, fatores do paciente fonte, tipo e gravidade da exposição e também as 

condutas imediatas pós-exposição. Wnuk (2003) ainda ressalta que o risco de 

infecção por HIV depende diretamente da quantidade de sangue envolvido no 

acidente, da carga viral do paciente fonte e também do atendimento das medidas 

adequadas de profilaxia pós-exposição. 

Nesse contexto, o estudo de Cardo et al. (1997) apontou os principais fatores 

de risco para soro conversão ao HIV e são eles: ferimentos profundos, lesões com 

dispositivo visivelmente contaminado com o sangue, agulhas usadas em punção 

arterial ou venosa em usuários infectados e exposição a usuário fonte que tenha 

morrido de Aids no período de dois meses depois do ocorrido, devido à alta carga 

viral (HIV). É importante se observar que devido ao baixo risco de se adquirir o vírus 

do HIV a possibilidade de exposição também depende da prevalência de HIV na 

população estudada. 
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No que tange ao HIV, desde o início da epidemia, de 1981 até 2002, segundo 

Tomkins et al. (2005) e Equipe Riscobiologico.org (2008) há registros de 344 casos 

de contaminação por este agente entre PAS em todo mundo, desses, 106 casos 

confirmados e 238 casos possíveis. 

Segundo os CDC (2001), de todos os casos comprovados de contaminação 

ocupacional de PAS com HIV, 89% ocorreram após exposições percutâneas e 8% 

após exposições mucocutâneas, essas, em sua maioria, foram provocadas por 

agulhas com lúmen, e aproximadamente 90% envolveram sangue. 

Em 2006, Rapparini (2006) realizou uma revisão sistemática da literatura, com 

o objetivo de identificar casos ocupacionais de infecção pelo HIV entre PAS no Brasil. 

No período de 1981 a 2004 foram encontrados quatro casos documentados, desses 

100% envolviam exposições percutâneas na equipe de enfermagem. Já em 2009, 

essa mesma autora publicou um registro de 4.488 acidentes, dos quais a exposição 

percutânea foi a mais prevalente (3.686) e o material biológico envolvido na maioria 

dos casos foi o sangue (3.329) (RAPPARINI et al., 2009). 

Vieira e Padilha (2008) ao realizarem uma revisão de literatura acerca dos 

acidentes de trabalho dos profissionais de enfermagem com material biológico 

contaminado pelo HIV concluíram que os acidentados apresentam a necessidade de 

conhecer as condutas pós-exposição especialmente pela contaminação pelo HIV e 

ainda que o número de casos de HIV é crescente. 

Outro ponto interessante a ser mencionado é o registro de casos, nos quais 

os PAS transmitiram os vírus para os pacientes, são quatro desde o início da 

epidemia, sendo seis pacientes contaminados por um dentista na Flórida, uma cirurgia 

ortopédica na França (1992), um procedimento de enfermagem na França (2000) e 

um obstetra na Espanha em 2006 (EQUIPE RISCOBIOLOGICO.ORG, 2008). 

Em se tratando da transmissão ocupacional do HBV, esse é um problema de 

grande magnitude, pois os profissionais tem maior preocupação com o HIV em 

detrimento do HBV (BREVIDELLI; CIANCIARULO, 2006). Entretanto é importante 

ressaltar que o risco de exposição pelo vírus da hepatite B corresponde a trezentas 

vezes o risco de se adquirir HIV e trinta vezes o risco para Hepatite C e apesar dessa 

situação as medidas de prevenção são inobservadas (CDC, 2001, 2003; OLIVEIRA; 

GONÇALVES, 2007; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004a, 2006, 2010a). 

Segundo o manual do Ministério da Saúde (2010), o qual usa como base o 

Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), o número de casos 
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confirmados de hepatite B aumentou no decorrer dos anos, passando de 473, em 

1999, para 14.601, em 2009, resultando em um total de 96.044 de casos acumulados 

de hepatite B no país. 

Em pesquisa realizada em Goiânia sobre o perfil soro epidemiológico da 

infecção pelo vírus da hepatite B em unidades de hemodiálise, foi identificada uma 

prevalência global de 24,3% para HBV, sendo considerada elevada pelos autores, o 

que demonstra a importância do tema e de intensificar as medidas de proteção 

(LOPES et al., 2001).  

Diante da elevada prevalência existente da hepatite B e o risco iminente de 

transmissão dessa doença, torna-se imprescindível a adoção de condutas preventivas 

e dentre essas medidas que são acessíveis, gratuitas e obrigatórias a todos os PAS, 

destaca-se a vacinação que, com o esquema completo, demonstra ser efetiva na 

proteção contra Hepatite B para esses trabalhadores (CDC, 2001; MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2004a, 2006, 2008b, 2010a; CIORLIA; ZANETTA, 2007; RAPPARINI, 2010). 

Em estudo realizado em Florianópolis, no qual Garcia e Facchini (2008) 

estudaram a prevalência da vacinação contra a hepatite B em trabalhadores da 

atenção básica, foi identificado que 64,61% (734 trabalhadores) haviam completado 

o esquema vacinal com o uso de pelo menos três doses da vacina. 

Outro estudo realizado também no município de Goiânia, entretanto com 

recém-formados da área da saúde identificou que apenas 8,7% desses futuros 

profissionais completaram o esquema vacinal e ainda referiam o esquecimento como 

a maior causa do não término do esquema (SOUZA et al., 2008a). Esses dados 

demonstram a despreocupação que os profissionais possuem com essa doença 

mesmo com seu elevado poder de infectividade. 

E ainda, estudo também realizado com graduandos da área da saúde, só que 

no município de Ribeirão Preto (SP) demonstrou que em 127 (74,7%) acidentes foi 

verificado que o esquema vacinal contra hepatite B estava completo. Os autores 

ressaltaram a importância das escolas oferecerem disciplinas específicas sobre 

medidas de biossegurança para incentivar boas práticas relacionadas a esse aspecto 

(GIR et al., 2008).  

No Rio de Janeiro, em outra pesquisa, os autores concluíram que a maioria 

dos profissionais desconhecia todas as formas de transmissão do vírus da hepatite B, 

como também não conhecia o número de doses da vacina contra a hepatite B 
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(PINHEIRO; ZEITOUNE, 2008). Esses achados demonstram a gravidade da situação 

diante dessa doença no contexto da saúde do trabalhador. 

Sobre a vacina brasileira, Moraes, Luna e Grimaldi (2010) realizaram um 

ensaio clínico controlado em São Paulo com o intuito de verificar a eficácia da vacina 

contra hepatite B produzida no Brasil pelo Instituto Butantan, no qual identificaram 

que a soro proteção dessa vacina foi confirmada em 98,6% (213/216) dos voluntários 

do grupo experimental, em comparação a 95,6% (194/203) do grupo controle, 

concluindo a eficácia e eficiência dessa vacina para controlar a endemia de hepatite 

B no Brasil. 

A outra doença ocupacional importante a se considerar conforme exposto 

anteriormente é a hepatite C que é uma doença infecciosa grave, que em mais de 

85% dos casos cursa com cronicidade, na forma de cirrose ou hepatocarcinoma. 

(GERBERDING; HENDERSON, 1995; CDC, 2001). Segundo a Equipe Risco 

Biológico.org (2008) mais de 180 milhões de pessoas no mundo são portadores 

crônicos do vírus da hepatite C.  

Os casos confirmados de hepatite C no Brasil, segundo dados registrados no 

SINAN, entre 1999 e 2009, contemplam um total de 60.908, sendo mais frequentes 

nos indivíduos entre 30 a 59 anos de idade (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010a) 

Os fatores que influenciam a soro conversão pelo vírus da hepatite C são o 

tempo de serviço, realização de procedimentos invasivos, ocorrência de acidentes 

percutâneos e perfurocortantes, o não uso de equipamentos de proteção individual e 

a quantidade de sangue envolvido (CIORLIA; ZANETTA, 2007). Gerberding e 

Henderson (1995) ainda ressaltam a necessidade de agente infeccioso com alta 

capacidade de infectividade, porta de entrada, as características do hospedeiro e, 

além disso, destacam o setor e as atividades realizadas pelos profissionais e a 

natureza e frequência de exposição a esse agente. 

O Ministério da Saúde (2004a, 2006) ressalta a questão da soro conversão 

entre PAS para HCV pela inexistência de imunização e ausência de Profilaxia Pós-

Exposição, o que torna essa doença, razão de preocupação entre os PAS, pois a 

única medida eficaz é prevenindo a ocorrência do acidente, dessa forma a 

recomendação é seguir rigorosamente as medidas de segurança adequadas a cada 

situação. Entretanto é sabido que essas, apesar de cientificamente comprovadas, não 

são completamente eficazes e, em nenhuma situação o risco pode ser considerado 

inexistente. 
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Nesse contexto há de se considerar a importância da exposição ocupacional 

a material biológico devido as possíveis consequências advindas na saúde dos 

trabalhadores que estão sujeitos a sofrer quaisquer tipos de contaminação acidental, 

pois ao executarem os cuidados aos pacientes, expõem-se frequentemente às 

infecções transmitidas por microrganismos presentes no sangue ou outros fluidos 

orgânicos (CDC, 2001, 2005; BALSAMO; FELLI, 2006; SIEGEL et al., 2007; 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004a, 2006, 2010a).  

Segundo o CDC (2008) há de se considerar um acidente ocupacional com 

material biológico mesmo que não haja soro conversão, pois envolve o sofrimento do 

trabalhador acidentado e de sua família e também pelos custos financeiros 

envolvidos, que incluem tanto o custo emocional que é mais difícil de ser quantificado, 

pois é associado a sentimentos como o medo, ansiedade e a preocupação sobre as 

possíveis consequências de uma exposição. Também são incluídos os custos diretos 

dos medicamentos e o custo social causado pela própria soro conversão pelos 

patógenos envolvidos (CDC, 2008). 

Por essas razões, é importante estudar os fatores envolvidos na ocorrência 

de acidentes ocupacionais com material biológico e de acordo com Cirelli, Figueiredo 

e Zem-Mascarenhas (2007), dentre eles estão o frequente manuseio e reencape de 

agulhas, o descarte inadequado de perfurocortantes, urgência e emergência, fadiga, 

sobrecarga de trabalho, falta de capacitação dos profissionais, materiais inadequados 

para a assistência, desconsideração das PP, desconhecimento dos PAS sobre os 

riscos, desatenção, pressa, cansaço, descuido, não uso de luvas e situações 

imprevistas. 

Alves, Passos e Tocantins (2009) em seu estudo apontaram a falta de 

atenção, má condição de trabalho e uso de técnicas inadequadas como as principais 

causas para o risco de acidentes envolvendo material biológico. Estudos trazem que 

os acidentes geralmente ocorrem durante as seguintes ações: descarte de 

perfurocortante, administração de medicamentos, reencape de agulha, coleta de 

sangue, punção venosa, aspiração orotraqueal e limpeza, desinfecção ou 

esterilização de material (GALON; ROBAZZI; MARZIALE, 2008; OLIVEIRA; 

KLUTHCOVSKY; KLUTHCOVSKY, 2008; PAULINO; LOPES; ROLIM, 2008). Almeida 

e Benatti (2007) afirmam a importância de adotar as medidas preventivas em 

quaisquer circunstâncias.  
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Em relação ao acidente com material biológico como fator incapacitante para 

exercer a força de trabalho, Giomo et al. (2009) em estudo que analisou os acidentes 

e o absenteísmo causado por eles, identificaram 140 acidentes de trabalho, desses 

85% ocorreram com mulheres, 81% entre auxiliares de enfermagem e 92% acidentes 

típicos. Esses acidentes geraram 117 dias de afastamento, o que pode causar 

preocupação para o setor administrativo/financeiro das instituições de saúde. Costa, 

Vieira e Sena (2009) também ressaltam a questão de absenteísmo relacionado aos 

acidentes de trabalho. 

Dentre esses e outros fatores, Osório, Machado e Minayo-Gomez (2005) 

ressaltam o descumprimento de normas básicas de segurança. Souza (2001), Melo 

et al. (2006), Brevidelli e Cianciarulo (2006), Paulino, Lopes e Rolim (2008) e 

Mendonça (2010) advertem sobre a importância da adoção de medidas de precaução 

e ainda afirmam que esse é um fato preocupante, pois a prática profissional evidencia 

uma baixa percepção desse risco, demonstrada pela baixa ou não adesão às medidas 

preventivas. Ribeiro et al. (2010) ainda afirmam que os riscos são subestimados por 

empregadores e empregados, o que contribui para o comportamento de desproteção. 

Os CDC (2008) trazem as abordagens atuais de prevenção de acidentes com 

material biológico, as quais tratam de novos conceitos, dentre esses, a mais utilizada 

hierarquia de controles que prioriza as intervenções de prevenção. Nessa hierarquia, 

a primeira prioridade é eliminar e reduzir o uso de perfurocortantes sempre que 

possível. A próxima é utilizar um controle de engenharia para isolar o perigo tanto no 

ambiente quanto no dispositivo. Após essas duas medidas é que se aplicam a 

implementação das mudanças na prática de trabalho e do uso de equipamentos de 

proteção individual (CDC, 2008). 
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2. Precauções padrão na prevenção e controle das infecções 

 

 

Em face do conhecimento e importância da exposição ocupacional por 

material biológico, a prevenção das infecções se tornou medida prioritária, e o uso 

das precauções padrão (PP) é um método seguro e necessário para essa prevenção, 

pois representa uma medida primária que reduz a exposição ocupacional a sangue e 

outros fluidos orgânicos (BREVIDELLI; CIANCIARULO, 2006).  

As precauções são medidas profiláticas a serem utilizadas pelos PAS em 

qualquer momento assistencial, independente do diagnóstico do paciente (GARNER, 

1996; SIEGEL et al., 2007). Essas objetivam proteger tanto o paciente quanto o PAS 

de agentes infecciosos, assim, elas devem ser utilizadas em todas as ocasiões nas 

quais existirem risco de haver quaisquer tipos de contaminações com fluidos corporais 

e a tomada de decisão depende do risco potencial envolvido na natureza do 

procedimento (GARNER, 1996; SIEGEL et al., 2007). 

As PP incluem higienização das mãos, uso de barreiras de proteção, cuidado 

com artigos, equipamentos e roupas utilizados durante a assistência, controle de 

ambiente, descarte adequado de material perfurocortante (GARNER, 1996; SIEGEL 

et al., 2007). Esse último autor ainda aponta que se essas precauções não forem 

adotadas na prática por PAS, o risco de exposição torna-se evidente e inevitável. 

No contexto do risco biológico, que se trata esse trabalho ressalta-se, dentre 

as precauções padrão, a importância da higienização de mãos (HM), o uso de 

equipamentos de proteção individual (EPI) e o manuseio adequado de 

perfurocortantes. 

O manual mais recente da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) 

que se refere à HM intitula-se Segurança do paciente em serviços de saúde: 

higienização das mãos que foi publicado no ano de 2008, esse buscou verificar as 

evidências produzidas no mundo sobre o tema, visando fundamentar sua adesão. Em 

2007, o mesmo órgão havia publicado - Higienização das Mãos em Serviços de 

Saúde, e ambos abordam orientações sobre esse tema, no intuito de aumentar a 

adesão dos PAS às boas práticas de higienização das mãos (ANVISA, 2007, 2008). 

Esses manuais são básicos e descrevem o passo a passo em como realizar a técnica 

corretamente (ANVISA, 2007).  
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O conceito de HM, segundo a ANVISA (2007, 2008) é a remoção de sujidade, 

suor, oleosidade, células descamativas e microbiota da pele, visando impedir a 

transmissão de microrganismos por contato e é considerada a medida individual mais 

simples e de menor custo para prevenir a disseminação de infecções relacionadas à 

assistência à saúde. A HM inclui a higienização simples, higienização antisséptica, a 

fricção antisséptica e a antissepsia cirúrgica das mãos (ANVISA, 2007, 2008). 

A higienização simples das mãos tem a finalidade de remover a sujidade das 

camadas superficiais das mãos e dura em média 50 segundos; a higienização 

antisséptica reduz a carga microbiana com auxílio de um antisséptico e sua duração 

é a mesma da higienização simples; a fricção antisséptica não remove sujidade, 

apenas reduz a carga microbiana com auxílio de solução alcoólica a 70% e sua 

duração é em média 25 segundos e, por fim, a antissepsia cirúrgica das mãos elimina 

ou reduz a microbiota residente e tem efeito residual na pele, a técnica é diferenciada 

com auxílio de escovas e uso de antisséptico, é feita até o antebraço e dura em média 

4 minutos (ANVISA, 2007, 2008). 

Segundo ANVISA (2007, 2008) a eficácia da HM está diretamente relacionada 

a duração do procedimento e a técnica a ser utilizada. Portanto, a recomendação para 

a técnica básica de HM é: 1) Abrir a torneira e molhar as mãos, 2) Aplicar o sabão nas 

mãos em quantidade suficiente, 3) Friccionar as palmas das mãos, 4) Esfregar a 

palma da mão contra o dorso da mão oponente entrelaçando os dedos, 5) Friccionar 

os espaços interdigitais, 6) Friccionar o dorso dos dedos de ambas as mãos, 7) 

Esfregar os polegares, 8) Friccionar as polpas digitais e unhas, 9) Esfregar os punhos, 

10) Enxaguar as mãos, 11) Secar as mãos com cuidado para não contaminá-las 

(ANVISA, 2007).  

Quanto aos momentos recomendados para realização de HM, Siegel (2007) 

indica que essa deve ocorrer antes e após o contato com cada usuário, antes de 

calçar as luvas e após retirá-las, entre cada procedimento, em ocasiões onde possa 

existir transferência de patógenos para usuário e/ou ambientes, entre procedimentos 

com o mesmo usuário e após o contato com sangue, líquido corporal, secreções, 

excreções e artigos ou equipamentos contaminados. A Organização Mundial da 

Saúde (OMS) lançou uma campanha intitulada Aliança Mundial para a Segurança do 

Paciente, a qual tem estabelecido estratégias mundiais no intuito de aumentar a 

adesão e as boas práticas relacionadas a HM, uma dessas medidas foi instituir os 

cinco momentos para a realização do procedimento e, são eles: antes de contato com 
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o paciente, antes da realização de procedimento asséptico, após risco de exposição 

a fluidos corporais, após contato com o paciente e após contato com as áreas 

próximas ao paciente (WHO, 2009).  

Siegel (2007) e ANVISA (2007, 2008) ressaltam que essa prática é 

considerada a mais importante para reduzir a transmissão de agentes infecciosos nos 

serviços de saúde. Contudo, mesmo com essa relevância, em artigos atuais, ainda 

permanece a baixa adesão dos PAS a essa prática, como pode ser verificado em 

estudos como Cruz et al.(2009), Martinez, Campos e Nogueira (2009), Santos e 

Gonçalves (2009), Coelho, Silva e Faria (2010), Garcia-Zapata et al. (2010) e Oliveira, 

Cardoso, Mascarenhas (2010), inclusive no município de Goiânia-GO como afirmam 

os estudos de Barreto et al. (2009) e Primo et al. (2010). 

No que se refere aos EPI, estes são barreiras utilizadas isoladamente ou em 

combinação para promover a proteção das membranas mucosas, vias aéreas, pele e 

vestuário dos PAS, sempre que houver possibilidade de exposição a material 

biológico ou contato com agentes infecciosos e incluem: Luvas, Avental, Máscara e 

Protetores oculares e facial (GARNER, 1996; SIEGEL et al., 2007; NEVES, 2009). E 

ainda há o conceito dado pela norma regulamentadora nº 6 que versa sobre os 

Equipamentos de Proteção Individual de 2001, aprovada pela portaria nº 3.214 de 

1978, a qual considera EPI como todo dispositivo ou produto, de uso individual pelo 

trabalhador, destinado à proteção de riscos que ameaçam a segurança e saúde no 

trabalho (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO; 1978).  

No Brasil, apesar de todo o conhecimento científico existente e outras 

legislações e manuais publicados pelos órgãos governamentais a legislação mais 

importante que representa formalmente o marco legal relacionado ao uso de EPI é a 

Norma Regulamentadora nº 32 (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 2005) 

elaborada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, a qual preconiza que é 

responsabilidade do empregador, o fornecimento de EPI para os PAS, em número 

suficiente e de acordo com o risco existente no ambiente laboral, e além disso, 

estabelece legalmente a obrigatoriedade do uso dos EPI e também determina 

penalidades para seu descumprimento (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 

2005). Mesmo com esse documento, ainda verifica-se na realidade dificuldades 

quanto a adesão ao uso dessa barreira na prática. 

O último documento sobre o uso de EPI foi publicado pela ANVISA, em 2009 

- protocolo de uso de EPI, o qual expandiu as orientações da necessidade do uso de 
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EPI para Portos, Aeroportos, Fronteiras e Alfândegas devido ao surto de influenza A 

(H1N1), mostrando que a situação se modifica dependendo da realidade vivenciada 

pela população, nesse caso se expandiu e saiu dos serviços de assistência à saúde 

(ANVISA, 2009). 

Assim, a indicação do uso do EPI está relacionada com o risco existente na 

realização de cada procedimento tanto para o profissional, quanto para os usuários. 

Garner (1996) e Siegel et al. (2007) determinam essas indicações, e resumidamente, 

são elas:  

As luvas são usadas para evitar o contato das mãos com sangue, fluidos 

corpóreos, materiais ou equipamentos potencialmente contaminados, além de 

proteger na realização de cuidados com pacientes colonizados. Os aventais protegem 

os braços e áreas específicas do corpo, além da própria roupa do trabalhador, de 

sangue, fluidos corporais e outros materiais potencialmente infecciosos. Ambos, luvas 

e aventais evitam a transmissão por contato (GARNER, 1996; SIEGEL et al., 2007). 

A máscara é indicada para proteger a mucosa oral e nasal de respingos e 

aerossóis de sangue, fluidos corporais, secreções e excreções no rosto durante o 

atendimento ao paciente. Tem importância na realização de procedimentos estéreis 

por proteger o paciente (GARNER, 1996; SIEGEL et al., 2007).  

Os óculos de proteção têm a mesma finalidade dos demais equipamentos, 

entretanto a área protegida são os olhos dos PAS. Garner (1996) e Siegel et al. (2007) 

ressaltam ainda que esses devem ser confortáveis e ajustáveis, além de não 

prejudicar o campo de visão.  

Há de se ressaltar ainda que a norma regulamentadora nº 32 é uma 

importante legislação (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 2005), a qual, 

também acrescenta o uso de sapatos fechados como sendo obrigatório para os PAS, 

e tem a finalidade de eliminar os riscos de exposição relacionados a material 

biológico. 

Apesar das precauções padrão apresentarem-se como princípios básicos de 

todas as medidas de prevenção e controle de infecções, a adesão ainda é difícil 

(BREVIDELLI; CIACIANRULLO, 2006; GARNER, 1996; MELO et al., 2006; CIRELLI; 

FIGUEIREDO; ZEM-MASCARENHAS, 2007; SIEGEL et al., 2007; LOPES et al., 

2008). Estudos tem mostrado a baixa adesão dos PAS quanto ao uso de 

equipamentos de proteção individual, mesmo diante do risco biológico iminente no 

desenvolvimento das atividades laborais (CAIXETA; BARBOSA-BRANCO, 2005; 
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FARIAS; ZEITOUNE, 2005; FERNANDES et al., 2008; GIR et al., 2008; MALAGUTI 

et al., 2008; PIRTOUSCHEG; ALVES; POVEDA, 2008; GOMES et al., 2009; RIBEIRO 

et al., 2010). 

Neves (2009) afirma que a adesão ao uso de EPI está intimamente 

relacionada à percepção que os profissionais têm acerca dos riscos a que estão 

expostos e também a susceptibilidade aos riscos.  

Cirelli, Figueiredo e Zem-Mascarenhas (2007) em estudo realizado no interior 

de São Paulo, concluíram que além da baixa adesão quanto ao uso de EPI, a 

população estudada não adere também a outras medidas referentes às PP como o 

uso de luvas, higienização das mãos e o não reencape de agulhas. 

A não adesão aos EPI é justificada com fatores como o desconforto, 

incômodo, descuido, esquecimento, falta de hábito, inadequação dos equipamentos, 

quantidade insuficiente do mesmo e a não utilização por achar desnecessário 

(NISHIDE; BENATTI; ALEXANDRE, 2004; SOUZA et al., 2008b, 2008c; TIPPLE et 

al., 2007). Alguns autores ainda referem infraestrutura, organização do trabalho, falta 

de EPI, falta de conhecimento, sobrecarga de trabalho, estresse, cansaço físico e 

falta de tempo (DAMASCENO et al., 2006; JOVIC-VRANES; JANKOVIC; VRANES, 

2006; RIBEIRO; SHIMIZU, 2007; CASTRO; FARIAS, 2008; LEIGH et al., 2008). 

E ainda, Almeida et al. (2009) em revisão de literatura afirmam que são 

desconhecimento dos profissionais, indisponibilidade de equipamentos ou mesmo 

subestimação do risco. Já Canini et al. (2008) ressalta o ambiente de trabalho que 

não oferece condições favoráveis à adoção das precauções padrão.  

Há estudo que afirme que a aplicação das precauções padrão não é suficiente 

para garantir as medidas de prevenção, dessa forma, Balsamo e Felli (2006) afirmam 

que é importante promover reflexões visando à mudança de comportamento para 

boas práticas de segurança e, além disso, é também importante estudar as causas 

dos acidentes, visando reduzi-los. Segundo Melo et al. (2006) compreender essas 

precauções padrão tem a finalidade de despertar para a situação da exposição 

existente, além de estabelecer a cultura da segurança.  

É importante reconhecer também que apenas a aplicação das precauções 

padrão não são completamente eficazes, outros pontos são fundamentais para evitar 

a ocorrência de acidentes com materiais biológicos e são eles o ambiente de trabalho, 

o treinamento da equipe, a implementação de ações educativas permanentes, a 

necessidade de empregar as precauções padrão de forma adequada, boa 
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qualificação técnica dos profissionais, domínio das técnicas utilizadas, boas 

condições de trabalho e a imunização. Para tal todos os profissionais tem que estar 

envolvidos com o trabalho, desde a gestão até os trabalhadores responsáveis pela 

limpeza. 

Tipple et al. (2007) realizaram um estudo em Centro de Material e 

Esterilização no qual verificou a disponibilidade, uso e fatores intervenientes à adesão 

ao EPI e concluíram que não houve coerência entre disponibilidade e uso dos 

equipamentos de proteção, e também quanto à importância dos EPI para os 

trabalhadores. 

Portanto, realizar a prevenção e o controle das infecções ocupacionais 

relacionadas aos processos assistenciais à saúde é promover ações que têm como 

fim a promoção e proteção à vida de seres humanos, especialmente os trabalhadores 

da área da saúde. Assim, o conhecimento sobre a Biossegurança é de vital 

importância para todos os PAS envolvidos no contexto da atenção à saúde. 

 

 

3. Atendimento, acompanhamento e notificação do acidente com material 

biológico 

 

 

O acidente com material biológico, se ocorrido no ambiente laboral, 

representa um exemplo de acidente de trabalho e este caracteriza-se por uma 

exposição direta e involuntária entre o profissional e agente agressor (ALMEIDA; 

PAGLIUCA; LEITE, 2005). As consequências geradas por esse acidente com material 

biológico atingem tanto os PAS, quanto as instituições empregadoras, assim, é 

importante conhecer as medidas a serem tomadas, por se constituir em uma situação 

de emergência e necessitar de atendimento e acompanhamento adequado aos 

profissionais acidentados (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010a). 

Portanto, após verificar o conceito, a dimensão do acidente de trabalho 

envolvendo material biológico e suas medidas preventivas, é importante discutir a 

importância desse atendimento, acompanhamento e sua notificação no contexto da 

assistência à saúde. O conhecimento produzido e a seriedade das consequências 

advindas dos acidentes com material biológico levaram a intensificação do controle 
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sobre a ocorrência desse tipo de acidente (PIRTOUSCHEG; ALVES; POVEDA, 

2008). 

Além disso, o atendimento a um elevado contingente de usuários que é a 

realidade dos estabelecimentos de saúde no país gera o excesso de trabalho com 

consequente desatenção e descuido dos profissionais. Esse fato pode causar dois 

grandes aspectos comprometedores da saúde dos profissionais. O primeiro é 

decorrente do estresse, cansaço e fadiga oriundos da vivência em ambientes 

hospitalares que influenciam na ocorrência de possíveis acidentes ocupacionais, 

aumentando sua incidência (LIMA; PINHEIRO; VIEIRA, 2007). E o outro interveniente 

é que esse trabalho repetitivo e com alta carga de tensão compromete ainda mais o 

atendimento e acompanhamento necessário ao acidentado com material biológico. 

Esses profissionais ao sofrerem acidente com material biológico podem ficar 

fragilizados por tomarem consciência dos riscos a que estão expostos. Para tal, é 

importante ter estabelecido um protocolo de atendimento e acompanhamento simples 

e seguro, visando reduzir as dificuldades no decorrer de todo esse processo 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010a). Autores (PIRTOUSCHEG; ALVES; POVEDA, 

2008) afirmam que os PAS devem ser orientados com precisão sobre o que fazer em 

caso de acidente, o que contribui para a notificação real dos casos existentes, bem 

como a proteção deste trabalhador em relação às doenças que podem ser 

transmitidas no ato do acidente. Segundo Balsamo e Felli (2006) o fluxograma de 

atendimento ao acidentado com material biológico deve ser organizado, pois é por 

meio dele que as pessoas estabelecem as ações a serem desenvolvidas, outro ponto 

importante é que todos os profissionais da instituição o conheçam e tenham clareza 

das condutas a serem tomadas. 

No Brasil, alguns manuais foram publicados e revisados visando estabelecer 

um protocolo adequado para atendimento e acompanhamento para acidente com 

material biológico, o primeiro deles foi publicado como boletim epidemiológico em 

1999 (SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE SÃO PAULO, 1999). No ano 2000 

foi publicado um manual de condutas: exposição ocupacional a material biológico: 

hepatite e HIV pela Equipe da Coordenação Nacional de DST/Aids do Ministério da 

Saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2000). Após esse manual, outro importante foi 

publicado em 2004 intitulado: Recomendações para atendimento e acompanhamento 

de exposição ocupacional a material biológico: HIV e hepatites B e C (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2004a). Em 2006, outro manual foi lançado com instruções de como 
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conduzir o acompanhamento do caso, por meio de um fluxograma organizado e 

operante para o atendimento eficaz a esses trabalhadores (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2006). E, por fim, em outubro de 2010, o Ministério da Saúde, por meio do 

Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais atualizou o manual com as 

recomendações para abordagem dessas três doenças (HIV, HBV e HCV) 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010a). 

Assim, para se efetivar esse atendimento e o acompanhamento, recomenda-

se um protocolo que contenha orientações quanto aos cuidados locais, imediatamente 

após o acidente, atendimento médico para avaliação da lesão e da exposição, 

recomendações profiláticas pós-exposição, solicitação de sorologias do acidentado e 

paciente-fonte quando possível e acompanhamento sorológico do acidentado pós-

exposição conforme as recomendações vigentes (CDC, 2001, 2003, 2008; 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2000, 2004a, 2006, 2010a; SIEGEL et al., 2007). 

As condutas a serem tomadas em caso de exposição a material biológico são: 

avaliação do paciente fonte com vistas a conhecer a sorologia do paciente quanto à 

infecção pelo HIV, HBV e HCV, se é fonte conhecida ou desconhecida e as 

solicitações dos testes necessários para a realização do atendimento dos 

profissionais acidentados. Após essa identificação e a coleta sanguínea realiza-se 

concomitantemente os cuidados imediatos com a área exposta, é recomendada a 

lavagem exaustiva com água e sabão, em caso de mucosa lava-se com solução 

fisiológica. Não é recomendada qualquer ação que aumente a área exposta ou o uso 

de soluções irritantes. No protocolo de atendimento ao acidentado com material 

biológico deve constar os locais responsáveis pela realização da primeira consulta de 

atendimento o mais urgente possível, na qual tratará das recomendações específicas 

para imunização, das medidas de quimioprofilaxia e também das orientações acerca 

do acompanhamento clínico-laboratorial após exposição, com vistas a determinar se 

houve ou não soro conversão e avaliar as consequências advindas do acidente (CDC, 

2001, 2003; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2000, 2004a, 2006, 2010a; SIEGEL et al., 

2007). Ressalta-se que o acompanhamento sorológico anti-HIV deve ser realizado no 

momento do acidente, sendo repetido entre seis e doze semanas após o acidente e, 

pelo menos, seis meses depois (CDC, 2001). 

Os manuais (CDC, 2001, 2003; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2000, 2004a, 2006, 

2008b, 2010a; SIEGEL et al., 2007) e estudo (GARCÍA; BLANK, 2008) afirmam que 

o acompanhamento clínico-laboratorial deve ser realizado para todos os profissionais 
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da saúde acidentados que tenham sido expostos a pacientes-fonte com sorologia 

desconhecida ou pacientes-fonte com infecção pelo HIV, HBV ou HCV, independente 

do uso de quimioprofilaxias, imunoprofilaxias ou imunizações. Ressaltam também 

protocolos pós-exposição escritos que incluam: 1) descrição dos tipos de exposição 

que representam risco de infecção; 2) descrição dos procedimentos para notificação 

imediata e avaliação das exposições; 3) identificação de um profissional qualificado 

para realizar todos os procedimentos recomendados para o caso (avaliação médica, 

prescrição de exames, quimioprofilaxia quando indicada e aconselhamento), de 

acordo com as recomendações mais atualizadas (GARCIA; BLANK, 2008). 

Entretanto é importante esclarecer que apesar de todas essas medidas serem 

adequadas e satisfatórias, nenhuma é totalmente eficaz, além de não existir 

imunoprofilaxia para reduzir o risco de transmissão do HCV após exposição 

ocupacional. Portanto, a prevenção por meio de medidas educativas é sempre 

necessária.  

Outro ponto importante a se ressaltar é o marco legal existente entre as 

recomendações propostas pelos manuais anteriormente citados e a Portaria nº 485, 

de 11/11/2005 do Ministério do Trabalho e Emprego publicada no diário oficial em 

16/11/2005, a qual aprovou a Norma Regulamentadora 32 (NR-32) e dispõe sobre a 

implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores 

dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e 

assistência à saúde em geral (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 2005). 

Essa norma define os parâmetros de saúde e segurança ocupacional para as 

atividades dos trabalhadores da área de saúde (MINISTÉRIO DO TRABALHO E 

EMPREGO, 2005).  

Essa NR estabelece diversas obrigatoriedades, dentre essas, destaca as 

ações relacionadas à prevenção dos acidentes por perfurocortantes, educação 

continuada, imunização, e ainda determina que todo local de trabalho deve ser 

estruturado para fazer a notificação do acidente envolvendo material biológico e 

também prevê o atendimento e acompanhamento do profissional, quando necessário 

(MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 2005). Assim, não só a literatura 

científica e manuais recomendam, mas também a legislação exige tal cumprimento.  

Essa norma é um marco por ser a primeira norma mundial elaborada para o 

trabalhador da saúde segundo a organização internacional do trabalho, e teve a 

elaboração tripartite o que a torna mais rica e, por essa razão, ela representa até hoje 
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um avanço na saúde do trabalhador (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 

2005).  

Em 31/08/2011 o Ministério do Trabalho e Emprego publicou a Portaria 1748, 

a qual alterou o subitem 32.2.4.16 da NR-32 o qual determina que o empregador deve 

elaborar e implementar um Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais 

Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma 

Regulamentadora (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 2011). E ainda 

estabeleceu um prazo de 120 dias para o cumprimento da regulamentação o que 

representa um avanço para as discussões e a segurança no trabalho no que se refere 

ao atendimento e acompanhamento do acidente com material biológico nas 

instituições de saúde. 

Nesse sentido, é importante constar no Plano de Prevenção de Riscos de 

Acidentes com Materiais Perfurocortantes (PPRA) o protocolo de atendimento e 

acompanhamento do profissional acidentado com material biológico com informações 

acerca da legislação vigente, visando tomar as medidas pós-exposição mediatas e 

imediatas adequadas (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 2005; 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 2011).  

O CDC (2008) editou um manual que contém instruções para auxiliar os 

serviços de saúde, tanto a elaborar, como a implementar o PPRA. A sugestão de 

elaboração é compor o plano por dois componentes principais: “Etapas 

organizacionais para o desenvolvimento e a implementação de um programa de 

prevenção de acidentes de trabalho com materiais perfurocortantes” e “Processos 

operacionais”, o que além de oferecer um ambiente mais seguro para os 

trabalhadores, também atende às exigências legais propostas pela NR-32 

(MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 2005).  

Além dessas condutas, ressalta-se a importância do preenchimento da ficha 

de Notificação de Acidente de Trabalho com exposição a material biológico, que é 

obrigatória para receber o tratamento e acompanhamento médico, além de respaldar 

o trabalhador no caso de consequências graves (MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA, 

1999; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004b; MUROFUSE; MARZIALE; GEMELLI, 2005). 

Essa notificação é regulamentada pela Portaria 777 do Ministério da Saúde 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004b) a qual descreve que o acidente com material 

biológico é agravo de notificação compulsória e também prevê o uso da ficha de 

notificação padronizada pelo Ministério da Saúde para a notificação compulsória, 
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segundo o SINAN. As Portarias n.º 2.472, de 31 de agosto de 2010 (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2010b) e a nº 104, de 25 de janeiro de 2011 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011) 

reafirmam o acidente com exposição a material biológico relacionado ao trabalho 

como sendo de notificação compulsória. Apesar de ser estabelecido pela lei e da 

grande importância da notificação desses acidentes, observa-se na prática, a 

subnotificação dos mesmos (MARZIALE; RODRIGUES, 2002; LOPES et al., 2004; 

TIPPLE et al., 2004; MUROFUSE; MARZIALE; GEMELLI, 2005; DAMASCENO et al., 

2006; CHIODI; MARZIALE; ROBAZZI, 2007).  

Esses fatos evidenciam que tanto o empregado quanto o empregador 

costumam menosprezar esse tipo de acidente por não terem a real consciência dos 

riscos envolvidos nos acidentes com material biológico (DAMASCENO et al., 2006). 

E a falta de um diagnóstico real da situação de ocorrência desse tipo de acidente no 

Brasil representa obstáculos para implementação de medidas preventivas efetivas 

(MUROFUSE; MARZIALE; GEMELLI, 2005; SPAGNUOLO; BALDO; GUERRINI, 

2008). E ainda é importante lembrar que qualquer instituição, pública ou privada, é 

totalmente responsável pelo acompanhamento do seu profissional de saúde, vítima 

de acidente ocupacional, arcando com todos os ônus advindos dos casos 

(MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 2005).  

Além disso, é importante ressaltar que a omissão da notificação compulsória 

das doenças constitui em crime tipificado no artigo 269 do Código Penal - Art. 269 - 

Deixar o médico de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é 

compulsória (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 1940). 

Sêcco et al. (2008) ressaltam que apesar da relevância da prevenção é 

necessário também reduzir os casos de subnotificação, para garantir segurança e 

prestar o amparo legal devido. Visto a importância da notificação, Balsamo e Felli 

(2006) afirmam que quando se coletam todas as informações a respeito de um 

acidente, pode-se analisar os dados e priorizar as metas e esforços para a diminuição 

da sua ocorrência.  

Para que essa coleta de informações seja efetiva e eficaz toda instituição de 

saúde deve possuir um protocolo de atendimento em casos de ocorrência de 

acidentes ocupacionais com exposição a materiais biológicos e que constem as 

recomendações profiláticas pós-exposição e o acompanhamento desse trabalhador 

(BALSAMO; FELLI, 2006). 
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Mendonça (2010) afirma que a ocorrência de elevada taxa de subnotificação 

dos acidentes é um fator que contribui para a falta de conhecimento da realidade e 

uma baixa percepção dos riscos pelos gerentes e PAS. Osório, Machado e Minayo-

Gomez (2005) ainda ressaltam outro ponto importante que é a recusa em notificar o 

acidente e buscar atendimento médico após a exposição. Estudo desenvolvido em 

uma Faculdade de Odontologia de Goiás aponta a necessidade de reestruturação e 

investimento no serviço de notificação de acidente com material biológico, visando à 

melhoria do acompanhamento desses profissionais acidentados (SASAMOTO et al., 

2010). 

Sobre os serviços de notificação destacam-se alguns meios de registro via 

internet que armazenam bancos de dados sobre acidente com material biológico e 

fornecem informações epidemiológicas como, por exemplo, o programa SINABIO 

(Sistema de Notificação de Acidentes Biológicos) que recebe as notificações dos 

municípios do Estado de São Paulo desde 1999 e há também um programa municipal 

de notificações no Rio de Janeiro implantado em 1997. O National Institute for 

Occupational Safety and Health (NIOSH) dos Estados Unidos estabeleceu outro 

programa bem estabelecido e eficiente, o qual permite a notificação de exposição 

ocupacional todos os dias da semana por meio do acesso a rede da internet 24 horas 

por dia. Essas iniciativas são importantes por permitirem o reconhecimento dos casos 

e também o monitoramento dessas notificações, contribuindo com as ações de 

vigilância e seus meios de avaliação.  

García e Blank (2008) sugerem que alguns dos motivos relacionados à baixa 

notificação dos acidentes podem ter contribuído para a não realização dos 

procedimentos pós-exposição adequados, entre eles, a baixa severidade percebida 

da exposição e o baixo risco percebido do paciente fonte, além da complexidade do 

processo envolvido no registro do acidente ou o transtorno provocado pela interrupção 

do atendimento ao paciente, pela busca de atendimento médico e realização de 

exames. 

Apesar da importância do atendimento ao acidentado com material biológico, 

Lopes et al. (2004) e Cavalcante et al. (2006) ressaltam a existência de poucas 

unidades estruturadas para a realização desse tipo de atendimento, bem como um 

programa de educação permanente com o objetivo de sensibilizar os PAS quanto à 

importância da notificação, acompanhamento dos casos e orientação sobre os riscos 

aos quais estão expostos. Mendonça (2010) ainda afirma que os sistemas de 
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vigilância e notificação são frágeis na maior parte do mundo, o que dificulta a 

realização de um atendimento eficaz, por não se conhecer a situação real, além de 

demonstrar a necessidade de investimento nessa área da saúde do trabalhador.  

García e Blank (2008) afirmam que poucos profissionais relataram a 

existência de protocolo escrito com as condutas após uma exposição ocupacional em 

seu local de trabalho. E ainda ressaltam a necessidade desses trabalhadores serem 

adequadamente atendidos e orientados por um profissional que detenha 

conhecimento das medidas a serem tomadas nesse tipo de acidente de trabalho. 

Ainda, Spagnuolo, Baldo e Guerrini (2008) afirmam que a implantação de protocolos, 

fluxograma para o atendimento adequados, medidas de segurança acessíveis, 

planejamento e organização do trabalho são fatores essenciais que devem ser 

observados no intuito de reduzir o índice de acidentes com material biológico.  

Marziale, Nishimura e Ferreira (2004) em seu estudo observaram que 

somente 23,33% dos trabalhadores haviam cumprido os compromissos agendados 

para acompanhamento do acidente envolvendo material biológico. Esse fato, 

demonstra um sério problema, os profissionais nem sempre preocupam com sua 

saúde, por não verificarem as consequências advindas do acidente, incluindo uma 

possível soro conversão no contexto dos estabelecimentos de saúde. 

Pirtouscheg, Alves e Poveda (2008) ressaltam outro ponto importante que são 

as avaliações clínicas admissionais, periódicas e demissionais nas atividades de 

saúde, por se constituírem na base do monitoramento da saúde no trabalho. Esses 

exames têm por objetivo detectar fatores de imunodeficiência e susceptibilidade aos 

agentes biológicos prevalentes e são imprescindíveis para os profissionais da área da 

saúde. 

Ressalta-se a importância em se estudar o pós-exposição a material biológico 

como os sentimentos e emoções vivenciados pelos profissionais ao se acidentarem. 

Castanha, Machado e Figueiredo (2007) e Lima, Pinheiro e Vieira (2007) destacam 

os sentimentos negativos como o medo diante da alteração em seu estilo de vida, da 

proximidade da morte e do preconceito a ser vivenciado em seu ambiente familiar, 

social e de trabalho, proporcionado pela possível contaminação pelos vírus HIV e 

hepatites B e C.  

Sêcco et al. (2008) identificam também o desgaste emocional do profissional, 

riscos à saúde, problemas de ordem econômica e social, necessidade de 

investimentos financeiros e problemas éticos e legais que envolvem os profissionais, 
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pacientes e a instituição como sendo situações advindas do acidente com material 

biológico. Damasceno et al. (2006) identificaram as principais causas e sentimentos 

vivenciados após se acidentar com material biológico e dentre as causas estão 

descuido, não adoção das medidas preventivas, gravidade dos pacientes e pressa. 

Já os sentimentos, destacaram-se a insegurança, medo da contaminação, raiva e 

tranquilidade. Os autores concluíram a necessidade de autovalorização da saúde do 

trabalhador e também de investimento em programas para a segurança ocupacional 

(DAMASCENO et al., 2006). 

Portanto, para solucionar essa problemática, é pertinente investir em boas 

condições de trabalho, com alguns aspectos como a redução na carga horária de 

trabalho e o aumento salarial a fim de se evitar os múltiplos vínculos de trabalho dos 

profissionais (LIMA; PINHEIRO; VIEIRA, 2007). Avaliar as variáveis que compõem o 

cotidiano dos processos de trabalho no ambiente hospitalar é uma importante 

estratégia para se identificar as medidas preventivas que possam ser implementadas 

para modificar essa realidade (SÊCCO et al., 2008). Dessa forma acredita-se que, 

com essas melhores condições, o profissional apresenta a saúde física e emocional 

mais satisfatória, consequentemente reduz-se o número de acidentes presentes no 

ambiente laboral. 

Outro aspecto que pode auxiliar nessa melhoria é o fortalecimento do Serviço 

de Engenharia, Medicina e Segurança no Trabalho, das Comissões Internas de 

Prevenção de Acidentes, assim como de todas as demais estruturas organizacionais 

que se encarregam de educação e vigilância em saúde nas instituições (SÊCCO et 

al., 2008; GIOMO et al., 2009) 

Para tal, Lima, Pinheiro e Vieira (2007) ressaltam que o equilíbrio emocional 

é imprescindível para a atuação dos PAS de forma eficaz e com menores riscos a sua 

saúde ocupacional.  

Considerando-se que as exposições ocupacionais são frequentes entre os 

PAS e que trazem consigo o risco de transmissão de infecções e ainda podem 

ocasionar em alterações psicossociais nos acidentados, é de grande importância à 

realização de mais estudos que analisem as condutas pós-exposição adotadas pelos 

PAS. 

Nesse contexto, os PAS devem se preocupar com a implementação de 

práticas que ofereçam condições seguras para o desempenho das atividades e, além 

disso, conscientizar-se da necessidade de incorporar à prática profissional a 
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importância do atendimento, acompanhamento e notificação dos acidentes visando 

garantir sua proteção e seguridade de seus direitos como trabalhadores. 

No município de Goiânia, o serviço está estruturado por meio da Secretaria 

Municipal de Saúde via CEREST e o fluxograma de atendimento e acompanhamento 

ao acidentado visa assegurar que esse ocorra protegendo os profissionais, para tal, 

há quatro unidades responsáveis pelo atendimento que são unidades de referência 

do município de Goiânia e o acompanhamento do acidente é feito no CRDT conforme 

descrito na introdução desse trabalho. 

Outro aspecto relevante relacionado ao acidente profissional com material 

biológico é a importância da quimioprofilaxia e imunoprofilaxia que deve ser iniciada 

nas primeiras duas horas e no máximo até 72 horas após o acidente, lembrando que 

o benefício se torna cada vez mais reduzido com o passar das horas (CDC, 2001, 

2003), como será discutido no tópico a seguir. E ainda que para realizar o 

cumprimento dessa recomendação é necessário que o atendimento ocorra o mais 

rápido possível, consequentemente o mais próximo do local de origem do acidente, 

necessitando cada unidade ter o programa de atendimento instituído e funcionando 

visando reduzir o tempo do atendimento (LOPES et al., 2004).  

 

 

3.1. Medidas pós-exposição relacionadas ao HIV, HBV e HCV 

 

 

As medidas pós-exposição com material biológico são formalizadas e estão 

descritas nos manuais que norteiam as condutas no Brasil e no mundo, essas visam 

nortear os profissionais nas ações a serem realizadas após se acidentarem para 

diminuírem o risco de se contaminarem com microrganismos patogênicos . A seguir 

vamos discuti-las baseadas nos principais guidelines que são subsídios teóricos no 

assunto (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2000, 2004a, 2005, 2006, 2010a; CDC, 2001, 

2003, 2008; SIEGEL et al., 2007). 

A profilaxia antirretroviral pós-exposição (PEP) após a exposição ocupacional 

ao HIV tem sido recomendada no Brasil desde 1996 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2010a) como medida de prevenção da transmissão desse vírus.  

A indicação ou não da PEP inclui a especificação do tipo de material biológico 

envolvido; a gravidade e o tipo de exposição; a identificação ou não do paciente-fonte 
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e de sua condição sorológica anti-HIV; as condições clínicas, imunológicas e 

laboratoriais do paciente-fonte identificado como infectado pelo HIV/ Aids 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004a, 2005, 2006, 2010a). A recomendação é de que o 

prazo para início da quimioprofilaxia, de fonte sabidamente HIV positivo ou 

desconhecida, seja de até duas horas após o acidente, ou no máximo até setenta e 

duas horas, com eficácia reduzida (CDC, 2001; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004a, 

2005, 2006, 2010a). Quando indicada a quimioprofilaxia para HIV deverá ser mantida 

por 28 dias (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004a, 2005, 2006, 2010a).  

Em relação às medicações há dois esquemas principais, sendo eles o básico 

com duas drogas antirretrovirais, preferencialmente a associação de zidovudina com 

lamivudina e o esquema expandido com a adição de um inibidor de protease nelfinavir 

ou indinavir associado ao ritonavir como adjuvante farmacológico. Em casos de 

acidentes de fonte desconhecida ou sorologia ignorada, em princípio não se 

recomenda quimioprofilaxia, exceto em situações de maior risco (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2004a, 2005, 2006, 2010a). Outro ponto importante é o acompanhamento e 

a recomendação de que o profissional acidentado não deixe de comparecer às 

consultas de retorno, para que realize as orientações, minimize as dúvidas, e 

esclareça os pontos pendentes, além de acompanhar clinicamente e 

laboratorialmente incluindo os possíveis efeitos colaterais das drogas. 

É também importante orientar a vítima a respeitar rigorosamente as doses, os 

intervalos de uso e a duração do tratamento e, na presença de intolerância, deverá 

ser reavaliado para a adequação do esquema. Nessa avaliação, esquemas 

alternativos de antirretrovirais podem ser indicados na tentativa de manter a 

quimioprofilaxia durante quatro semanas (CDC, 2001). 

No que se refere à profilaxia para a hepatite B, a medida mais recomendada 

é a vacinação pré-exposição, que é indicada para todos os profissionais de saúde 

devido ao risco de exposição (CDC, 2001, MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004a, 2005, 

2006, 2010a). Essa vacina é recomendada em três doses nos intervalos de zero, um 

e seis meses. A eficácia conferida pela vacina é em torno de 90 a 95%, sendo 

considerada bastante eficaz e segura (CDC, 2001). A imunidade conferida por esta 

vacina é prolongada, por essa razão não é recomendado doses de reforço após 

encerrado o esquema vacinal (CDC, 2001). 

Após a realização da vacina, é recomendado a realização do teste sorológico 

anti-HBs para confirmar seu estado de respondedor a resposta vacinal (títulos 
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maiores ou iguais a 10 mUI/mL conferem proteção contra a infecção) e também 

orienta a imunoprofilaxia pós-exposição (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2000, 2004a, 

2006, 2010a). 

Uma medida preventiva fundamental pós-exposição é a imunoprofilaxia pela 

administração da gamaglobulina hiperimune, a qual apresenta altos títulos de anti-

HBs e fornece imunidade provisória por um período de três a seis meses após a 

administração (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008b, 2010a) e é indicada em alguns tipos 

de exposições. A maior eficácia na profilaxia pós-exposição por meio da 

gamaglobulina é obtida no período de 24 a 48 horas após o acidente (CDC, 2001; 

MARZIALE; NISHIMURA; FERREIRA, 2004; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008b). 

Segundo o guideline (CDC, 2003) após o acidente com material biológico, 

caso o trabalhador não tenha a vacina, pode-se associar a gamaglobulina hiperimune 

para hepatite B. Entretanto, o Ministério da Saúde (2008b, 2010a) adverte que apesar 

de poder administrar ambas simultaneamente, essas devem ser em locais diferentes. 

Em se tratando da hepatite C, apesar de não haver medida profilática 

específica, é recomendada a realização da sorologia para anti-HCV imediatamente 

após o acidente e seis meses após a exposição e também a dosagem das 

transaminases no momento da exposição, após quatro a seis semanas e no sexto 

mês de acompanhamento para identificar precocemente os casos e se possível entrar 

com medicação para tratamento da infecção aguda pelo HCV (CDC, 2001; 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 2010a). 

É recomendado também o monitoramento do trabalhador da saúde exposto 

ao vírus do HCV, este deve realizar o acompanhamento clínico-laboratorial com o 

objetivo de instituir o tratamento oportuno do HCV, com vistas a reduzir a ocorrência 

de possíveis complicações clínicas (MINISTÉRIO DA SAÚDE 2010a). E além disso, 

também é importante que sempre seja realizada a investigação do paciente-fonte para 

se comprovar uma doença ocupacional caso haja a contaminação do profissional e 

tomar as providências legais cabíveis.  

Vale a pena ressaltar que as medidas profiláticas pós-exposição existentes 

não são totalmente eficazes. Assim, a prevenção das exposições aos materiais 

biológicos é a principal e mais eficaz medida para evitar a transmissão de doenças 

como o HIV, HBV e HCV (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2000, 2004a, 2005, 2006, 2010a; 

CDC, 2001, 2003; SIEGEL et al., 2007). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

“Criamos a época da velocidade, mas nos 

sentimos enclausurados dentro dela. Nossos 

conhecimentos fizeram-nos céticos; nossa 

inteligência, empedernidos e cruéis. Pensamos 

em demasia e sentimos bem pouco.” 

 

(Charles Chaplin) 
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1. Atitudes preventivas, organização do trabalho e subjetividade na visão de 

Dejours  

 

 

O referencial teórico de análise a ser utilizado nesse trabalho é o da 

subjetividade e da organização do trabalho discutidos por Christophe Dejours, médico 

francês, estudioso da temática Psicopatologia do Trabalho. Dentre suas diversas 

obras, destaca-se o livro “Loucura do Trabalho: Estudo de Psicopatologia do 

Trabalho” publicado no Brasil em 1987 no qual deixava-se o foco relacionado às 

doenças mentais e transferia-o para as estratégias elaboradas pelos trabalhadores 

para enfrentar mentalmente as situações vivenciadas no trabalho. 

Dejours (1987) em seus estudos privilegia o enfoque da subjetividade na 

relação do indivíduo com o trabalho e afirma que as mudanças do mundo do trabalho 

decorrem em consequências para a subjetividade dos trabalhadores, passíveis de 

alcançar numerosas categorias profissionais. Dentre elas, nesse estudo será 

abordado trabalhadores que se acidentaram com material biológico e a influência 

desse processo no acidente e as consequências advindas a esses profissionais. 

Parte-se do pressuposto que subjetividade é o mundo interno de todo ser 

humano que é composto por emoções, sentimentos e pensamentos. Esse processo 

se complexifica-se quando associado a outros fatores como a organização do 

trabalho. Esses dois fatores são importantes, quando se propõe estudar a exposição 

ao acidente com material biológico e seus desdobramentos, devido à influência 

exercida no atendimento e acompanhamento desse tipo de acidente e à 

heterogeneidade das pessoas no ambiente laboral. 

Segundo Dejours (2004, p. 29) o trabalho e a subjetividade do trabalhador 

estabelecem relações no sentido de que o “o trabalho é aquilo que implica, do ponto 

de vista humano, o fato de trabalhar: gestos, saber-fazer, um engajamento do corpo, 

a mobilização da inteligência, a capacidade de refletir, de interpretar e de reagir às 

situações; é o poder de sentir, de pensar e de inventar”. 

A organização do trabalho representa a atividade de um “outro” que se impõe 

ao trabalhador, gerando uma disputa entre o desejo que é subjetivo e a 

obrigatoriedade que é objetiva (DEJOURS, 1994). As consequências desses 

princípios da organização do trabalho apresentam duas facetas, uma é o crescimento 

extraordinário da produtividade e da riqueza gerado pelo capitalismo e a outra é a 
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ausência do reconhecimento da subjetividade e da vida satisfatória e motivadora no 

trabalho. 

Dejours (2004) afirma que a evolução das formas de organização do trabalho, 

de gestão e administração sacrificam a subjetividade em nome da rentabilidade e da 

competitividade, fatores altamente presentes no capitalismo, atual sistema econômico 

brasileiro. Entretanto, contrariamente esse tipo de administração atual necessita de 

novos conhecimentos e criatividade e, para desenvolver essas expectativas são 

mobilizados os mecanismos subjetivos, tornando-os essenciais para fazer a diferença 

no mercado de trabalho. E Dejours chama isso de “atividade subjetivante” que 

consiste na criação do novo, a inovação traduzida como capacidade de aprender a 

aprender e a gerar novos conhecimentos por meio da inventividade e criatividade, 

capacidades intrínsecas ao trabalho humano, uma vez que a situação atual do mesmo 

demanda um indivíduo inovador, que pensa e produz “saberes” (DEJOURS, 1987). 

Para repensar todo esse processo relacionado a psicopatologia do trabalho, 

Dejours (1987, 1994, 2004, 2005) desenvolveu a teoria: Psicodinâmica do Trabalho, 

que tem por objetivo estudar as relações dinâmicas entre organização do trabalho e 

processos de subjetivação. Dejours em entrevista (CARDOSO, 2001) afirma que a 

psicopatologia é um campo dentro da abordagem ampla da psicodinâmica que 

representa as descompensações dos indivíduos. Nesse tema, o autor propõe uma 

reflexão ativa dos trabalhadores sobre o próprio trabalho e dos aspectos subjetivos 

exigidos pelo atual modelo. 

O livro A Loucura do Trabalho mostra fortemente essa reflexão, pois os 

profissionais não se apresentavam passivos mediante as exigências e pressões 

organizacionais. Porém eles desenvolveram estratégias individuais e coletivas de 

defesa capazes de se proteger dos possíveis efeitos negativos decorrente desse fato, 

redirecionando o possível sofrimento no trabalho para o prazer, a qualidade de vida e 

para o trabalho saudável (DEJOURS, 1987).  

Nesse livro (DEJOURS, 1987) o estudo é centrado na origem do sofrimento 

no confronto do sujeito-trabalhador com a organização do trabalho. São manifestadas 

as vivências de prazer-sofrimento expostas pelos trabalhadores, bem como 

estratégias de ação que visem a mediar as contradições da organização do trabalho 

em face da precarização das condições de trabalho, baseadas, de forma 

predominante, no modelo taylorista, discutindo a relação saúde/adoecimento, a qual 

ele denomina de patologias sociais. 
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Esse autor afirma que as doenças mentais relacionam diretamente com as 

doenças do corpo, por essa razão é muito importante interferir nas situações de 

trabalho que geram desagravos mentais, no intuito de reduzir possíveis 

consequências graves e para transformar as situações de trabalho devem considerar 

os aspectos subjetivos enquanto elemento constituidor do indivíduo e de sua 

identidade (DEJOURS, 1987). 

Outro ponto importante, é que nesse processo, o foco de estudo é direcionado 

para a centralidade tanto do trabalho quanto do trabalhador, permitindo abrir caminho 

para perspectivas mais amplas dentro da psicodinâmica do trabalho. Deixa de abordar 

apenas o sofrimento e abre para o prazer no trabalho e também não mais somente a 

organização do trabalho, mas também as situações de trabalho nos detalhes de sua 

dinâmica interna (DEJOURS, 2005). 

Essa relação prazer/sofrimento é única e dialética e constitui-se em um 

indicador de saúde/adoecimento para os trabalhadores, pois resulta do bem/mal que 

o trabalho pode causar no corpo e exterioriza-se pela realização/liberdade (prazer) e 

pelo esgotamento emocional/falta de reconhecimento (sofrimento) (DEJOURS, 2005). 

Nessa proposta elaborada por Dejours, compreender a forma como os 

trabalhadores subjetivam as vivências de prazer-sofrimento e o uso de estratégias de 

defesa diante da organização do trabalho e da resistência dos profissionais ao modelo 

imposto apresenta-se como uma forma diferenciada de compreender os processos 

de adoecimento e saúde, extrapolando o binômio saúde/doença, e 

consequentemente concebendo saúde a esses trabalhadores. 

Portanto, Dejours (2004, 2005) afirma que o objeto da psicodinâmica do 

trabalho é o significado do trabalho para o sujeito, o que pode interferir diretamente 

no seu crescimento pessoal e o reencontro com sua subjetividade. 

Em outra fase de pesquisa, Dejours direciona o enfoque do estudo para a 

análise do trabalho real e concreto, como produtor de identidade do trabalhador, 

discute a questão do reconhecimento e de seu papel sobre as vivências de prazer e 

sofrimento, além do impacto dessas vivências nas novas formas de organização do 

trabalho (DEJOURS, 2004). 

O reconhecimento é um ponto importante por se constituir em uma retribuição 

simbólica que confere sentido à vivência no trabalho e sua ausência resulta em 

sofrimento aos profissionais. Ele pode se tornar efetivo de forma monetária ou 

simbólica e afetiva mediada no coletivo, social e intersubjetivamente e esse processo 
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de premiação pode transformar o sofrimento em prazer (DEJOURS, 2004), 

modificando a relação e mascarando a dominação imposta pela organização do 

trabalho que cada indivíduo está exposto. 

Os valores sociais privilegiam o trabalho quantitativo e objetivo devido ao 

capital, entretanto para se conseguir espaço significativo esse tem que ser 

desenvolvido de forma criativa devido à alta concorrência de mercado, gerando um 

conflito, por vezes incoerente, pois se o essencial do trabalho releva a subjetividade, 

como se efetuar um trabalho expressivo para as empresas? Como se reencontrar 

com a subjetividade e criatividade que não são valorizadas atualmente no modelo de 

organização do trabalho? 

Para discutir esses questionamentos, Dejours (2004) analisa a relação de 

trabalho e subjetividade, na qual desenvolveu dois importantes conceitos: o prescrito 

e o real, que diferem o trabalho em duas situações, a realidade vivida pelo profissional 

e o prescrito imposto pela organização do trabalho, sendo essas discrepantes, porém 

essenciais para o entendimento da forma como o sujeito lida com o sofrimento e a 

importância da coletividade nesse desenvolvimento. 

Para o autor, o trabalho perpassa do conceito de emprego, pois está 

relacionado às demandas de organização em um contexto de pressões frequentes, 

que geram a característica maior do trabalhar que é a passagem para além do que é 

prescrito; mesmo em organizações com instruções claras, é esperado do trabalhador 

ir além do prescrito para atingir a máxima qualidade, pois fatos inesperados estão 

sujeitos a acontecer em qualquer etapa do trabalho (DEJOURS, 2004). 

Entretanto, existe uma distância entre o prescrito pela organização e o que 

realmente acontece; essa lacuna entre o prescrito e o real é o trabalhar, e, por vezes 

não tem como ser previsto antecipadamente e deve ser a cada momento, inventado 

ou descoberto pelo sujeito que trabalha. Essa lacuna possibilita uma relativa liberdade 

de ação, espaço inventivo mobilizador da cognição e do corpo, ou como denomina 

Dejours, da inteligência prática. O desafio constante nesse processo é quando o 

trabalhador percebe discrepância entre o real e o prescrito, que gera sofrimento no 

trabalho por sensação de impotência diante da realidade (DEJOURS, 2004). E a 

relação desse sofrimento com o trabalho, segundo Dejours, é que “o trabalho não 

causa o sofrimento, é o próprio sofrimento que produz o trabalho”. 

Esse sofrimento a partir do contato com o real é um ponto de partida para o 

encontro com sua subjetividade, pois os trabalhadores são mobilizados individual ou 
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coletivamente, a encontrar uma saída a este embate “o sofrimento é, ao mesmo 

tempo, impressão subjetiva do mundo e origem do movimento de conquista do 

mundo” (DEJOURS, 2004). 

Na perspectiva da psicodinâmica do trabalho o sofrimento tem papel 

importante por se mostrar como forma ativa em que o trabalhador busca condições 

de saúde frente às condições do trabalho e transforma esse sentimento em sentido, 

inteligibilidade e ação para transformar seus efeitos, buscando então, o prazer e 

satisfação no trabalho, transformando consequentemente o trabalho. 

Nessa transformação para suprir a lacuna existente entre o real e o prescrito, 

a inteligência desenvolve um componente importante para a competência profissional 

que é a astúcia, a qual é fortemente mobilizada frente às situações inéditas e 

imprevistas. A astúcia “está fundamentalmente enraizada no engajamento do corpo, 

que funciona graças a uma espécie de mimetismo com as exigências da tarefa, que 

remete, bem precisamente, à utilização da “sensibilidade” analisada no conceito de 

atividade subjetivante” (DEJOURS, 1997, p. 46).  

Transpondo isso para a realidade da busca pelo atendimento e 

acompanhamento do acidente a material biológico, o trabalhador vive o sofrimento 

imposto pela organização do trabalho e o protocolo já estabelecido que por ser já 

proposto interfere diretamente na sua subjetividade e o faz se encaixar na forma que 

já está recomendado pelo sistema, independente de seus anseios e crenças.  

No que se refere também a subjetividade, há o desenvolvimento das formas 

de enfrentamento relacionadas ao prazer e ao sofrimento diante das situações 

vivenciadas no decorrer da busca pelo atendimento, o que faz refletir e buscar ou não 

o acompanhamento futuro conforme o preconizado. 

Assim, cada trabalhador, amparado por sua subjetividade, capacidade 

criadora, crenças e valores e diante da realidade vivenciada em cada situação de 

atendimento relatada cria mecanismos próprios de defesa no intuito de manter o 

prazer no trabalho e também tem uma opinião relacionada aos aspectos 

organizacionais que interferiram nesse processo.  

Esses aspectos organizacionais que representam a realidade do cotidiano 

nem sempre oferecem condições físicas, materiais, organizacionais e de recursos 

humanos para atender as obrigatoriedades impostas pela legislação vigente e 

apresentam-se como entraves para a efetivação do atendimento e acompanhamento 

do acidente com material biológico. 



R e f e r e n c i a l  t e ó r i c o  | 60 

 

Nesse sentido, e diante a produtividade que lhe é exigida diariamente o 

profissional relega a subjetividade a segundo plano e esse fato interfere diretamente 

na importância que ele dá para o seu atendimento e acompanhamento ao acidente 

com material biológico, pois se ele percebe que pode trazer consequências graves e 

preocupa-se com ele, procura ajuda. Se não há essa percepção isso fica deixado de 

lado; assim, a subjetividade está ligada ao valor atribuído ao cuidado e proteção do 

próprio profissional para com ele mesmo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCURSO METODOLÓGICO 

 

“O homem é um animal com instintos 

primários de sobrevivência. Por isso, seu 

engenho desenvolveu-se primeiro e a alma 

depois, e o progresso da ciência está bem mais 

adiantado que seu comportamento ético.” 

 

(Charles Chaplin) 
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1. Tipo de Estudo 

 

 

Pesquisa descritiva exploratória, com a utilização da Técnica do Incidente 

Crítico como norteadora dos procedimentos metodológicos tanto, para a coleta dos 

dados quanto, para a organização e validação dos dados.  

 

 

2. Local do estudo 

 

 

Estudo realizado no município de Goiânia que é a capital do estado de Goiás, 

foi criada pelo Decreto de número 327 de 02 de agosto de 1935, está localizada na 

Região Centro-Oeste do Brasil. Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE, 2010a) a cidade possui uma área de unidade territorial 732,801 

Km² e população de 1.302.001 habitantes. É município referência para atendimento à 

saúde para o interior do Estado de Goiás, bem como de cidades de outros Estados 

brasileiros em diversas especialidades.  

Para a caracterização do atendimento às vítimas de acidentes com material 

biológico foram envolvidos os estabelecimentos de saúde que são unidades de 

referência da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Goiânia, além do Centro 

de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) e do Hospital Anuar 

Auad/Hospital de Doenças Tropicais (HDT). 

Quanto ao número de estabelecimentos de saúde em Goiânia, segundo os 

dados do IBGE em 2010, há 777 estabelecimentos entre serviços públicos e privados, 

gerais e especializados (IBGE, 2010b). No que se refere às morbidades hospitalares 

no ano de 2010 nesse município, essas prevaleceram no sexo masculino 2924 

(56,35%) em detrimento das mulheres com 2265 (43,65%), as causas mais 

prevalentes foram doenças do aparelho circulatório com 1068, seguida de neoplasias 

com 926, doenças do aparelho respiratório com 755 e doenças infecciosas e 

parasitárias com 679 óbitos (DATASUS, 2010). 

Em relação ao sistema de saúde goianiense, a Secretaria Municipal de Saúde 

do município de Goiânia foi instituída no ano de 1988, e dispõe de uma organização 

em distritos sanitários de saúde, sendo distribuídos em áreas regionais do município, 
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existindo atualmente sete distritos: campinas/centro, leste, noroeste, norte, oeste, 

sudoeste e sul. Em se tratando das unidades de saúde, essas estão apresentadas no 

Anexo E que trata da listagem das unidades de saúde distribuídas em cada distrito 

pertencente a secretaria municipal de saúde do município de Goiânia-Goiás e estão 

organizadas entre Unidades de Saúde, UABSF (Unidades de Atenção Básica à Saúde 

da Família), Centros de Saúde, Programas de Residência Terapêutica, CAPS (Centro 

de Atenção Psicossocial), Centros de Referência, Pronto-Socorro Psiquiátrico, 

Ambulatório de Psiquiatria, Ambulatório de Queimaduras, Maternidade, CAIS (Centro 

de Assistência Integral à Saúde) e CIAMS (Centros Integrados de Assistência Médico-

Sanitária). É importante esclarecer que os CAIS E CIAMS possuem a mesma 

estrutura funcional e de atendimento (emergência), por essa razão constitui-se em 

objeto desse estudo.  

Fizeram parte do estudo as unidades públicas que realizam atendimento ao 

profissional acidentado com material biológico em Goiânia, a saber: CAIS Novo 

Mundo, CIAMS Novo Horizonte, CAIS Cândida de Morais, Maternidade Nascer 

Cidadão e HDT, além do Centro de Referência em Diagnóstico e Tratamento (CRDT) 

que faz o acompanhamento destes acidentes.  

 

 

3. Sujeitos do estudo  

 

 

A população foi constituída por profissionais vítimas de acidente com material 

biológico, atendidos nos serviços públicos de referência, cujas fichas de investigação 

de acidente de trabalho com exposição a material biológico proposta pelo Ministério 

da Saúde por meio do SINAN, conforme previsto na Portaria n.º 104/2011 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011) foram preenchidas e encaminhadas ao CEREST. 

A seleção dos sujeitos foi realizada a partir dos registros de atendimento das 

unidades de referência disponíveis no CEREST, considerando o período de janeiro 

de 2006, ano da implantação dos serviços, a dezembro de 2010. A identificação das 

vítimas a serem entrevistadas foi feita a partir do banco de dados do CEREST. 

Para a localização dos sujeitos da pesquisa, foram consideradas as fichas 

existentes no CEREST, essas, foram separadas por ano e por locais em quais 

ocorreram o acidente. Buscou-se as fichas que abrangessem todo o período em que 
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foi implantado o serviço no município e também as unidades referências para o 

atendimento.  

Portanto a primeira etapa do estudo foi uma busca realizada no espaço físico, 

sob autorização da chefia do CEREST (Anexo C), via SINAN/NET em janeiro de 2011. 

Foram compilados todos os acidentes com material biológico registrados no sistema, 

os quais foram transferidos para uma planilha do programa Excel versão 7.0 e 

categorizados por ano e por local de atendimento e composto um banco de dados, no 

qual o número central era o referencial da ficha a ser buscada no SINAN para a 

verificação dos dados pessoais (endereço e telefone de contato) para a posterior 

entrevista. Se a quantidade de acidentes por ano/local na planilha perfizesse uma 

numeração ímpar, foi escolhido o número central e o posterior da ficha, se par, os 

dois números centrais. 

Portanto foram selecionadas 36 fichas de profissionais acidentados com 

material biológico, pois no período de implantação dos serviços, poucos locais 

encontravam-se estruturados para realizar a notificação, por essa razão há registro 

no sistema de acidentes relativos ao ano de 2006 em apenas uma unidade de 

atendimento do município e ainda um local não possui notificação no ano de 2007 e 

outro não possui em 2007 e 2008. De um total de 50 fichas foram reduzidas oito de 

2006, quatro de 2007 e duas de 2008, totalizando as 36 fichas localizadas para o 

estudo.  

Foi realizada a busca dos dados de cada ficha, visando encontrar as 

informações pessoais, como endereço, número de telefone e local de trabalho. Tal 

busca foi realizada via SINAN/NET, por meio da Intranet da Secretaria Municipal de 

Saúde de Goiânia e senha de prestador conveniado com acompanhamento de um 

profissional do serviço em toda essa etapa da pesquisa.  

Esses profissionais acidentados foram contatados via telefone por meio de 

um termo referente ao contato telefônico prévio para permissão da entrevista 

(Apêndice B) e convidados a participarem da pesquisa, no caso de aceite foi acordado 

o local e horário de preferência do pesquisado para a realização da mesma. O 

pesquisador foi o responsável pela realização das entrevistas visando fidedignidade, 

precisão e completude dos dados, deslocando-se para o local de preferência do 

entrevistado que abrangeu toda a região metropolitana de Goiânia.  

Assim, os sujeitos da pesquisa consistiram em dois profissionais de cada ano 

e local de atendimento, entretanto, por se tratar de pesquisa com utilização de dados 
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qualitativos, esses profissionais foram sendo localizados na ordem proposta e a coleta 

foi encerrada mediante a saturação dos dados emitidos pelos sujeitos, ou seja, a partir 

do momento que houve a repetição do conteúdo dos dados. Esse fechamento por 

meio da saturação teórica ocorre a partir do momento em que o pesquisador avalia 

os dados e considera que a inclusão de novos participantes não contribui de forma 

significativa para o aperfeiçoamento da reflexão sobre a temática (FONTANELLA; 

RICAS; TURATO, 2008; FONTANELLA et al., 2011). 

Os critérios de inclusão utilizados para os participantes do estudo foram: ser 

profissional que atua em ambientes de assistência à saúde; ter sofrido acidente prévio 

com material biológico e a ficha de notificação do SINAN/NET ter sido encaminhada 

ao CEREST e estar em pleno gozo de suas faculdades mentais. Já os de exclusão 

foram sujeitos menores de dezoito anos que atuam em ambientes de assistência à 

saúde e vítimas de acidente com material biológico, cujas fichas foram encaminhadas 

ao CEREST, que foram atendidas em unidades não referenciadas do município de 

Goiânia-GO. 

 

 

4. Técnica de Incidente Crítico 

 

 

A Técnica de Incidente Crítico (TIC) é uma forma de obtenção de dados 

qualitativos e tem a capacidade de acessar a subjetividade das pessoas que 

vivenciam uma situação. Ela consiste em um conjunto de procedimentos para coleta 

de dados a partir de situações reais do comportamento humano, cuja análise permite 

explicitar o nível de exigência crítica para a dada situação investigada.  

Esse método foi proposto pelo Dr. John C. Flanagan como resultado de 

estudos no Programa de Psicologia da Aviação da Força Aérea dos Estados Unidos 

na II Guerra em 1941. O objetivo do autor para o uso da técnica nesse contexto era 

determinar os motivos que interferiam na aprendizagem de voo e as exigências 

críticas para tal atividade, além de desenvolver um programa de avaliação psicológica 

para os pilotos das forças aéreas do exército (FLANAGAN, 1973). Apesar de 

desenvolver a técnica por volta dos anos 1940, ela só foi publicada em 1954, no 

periódico Psychological Bulletin (FLANAGAN, 1954), no qual Flanagan descreveu a 
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técnica e seus procedimentos. Este documento foi o marco deste método de 

investigação.  

No Brasil, no início da década de 70, a TIC foi aplicada pela primeira vez por 

Dela Coleta (1974), em um estudo com auxiliares de eletricista de uma empresa de 

distribuição de energia, no intuito de definir critérios de seleção e avaliação de 

pessoal. Nessa mesma década ele fez outro estudo com o objetivo de determinar as 

exigências críticas para a função de operador de usina hidrelétrica e subestação e 

ainda solicitou a veterinários que relatassem incidentes ocorridos, visando constatar 

a aplicabilidade da técnica. Em todos os três trabalhos, os resultados foram positivos 

e a técnica se mostrou eficiente. Portanto, esse mesmo autor (DELA COLETA, 1974) 

a descreve como um método de coleta e de análise indireta de dados. Seu uso vem 

sendo aprimorado a cada pesquisa adaptando-a à condições particulares. 

Segundo Flanagan (1973) esse método delineia procedimentos para a coleta 

de incidentes observados que apresentem significação especial e para o encontro de 

critérios sistematicamente definidos. É um método indireto de análise que favorece o 

registro de comportamentos específicos, o que sistematiza as observações e 

avaliações, favorecendo a solução de problemas práticos. 

Incidente refere-se a “qualquer atividade humana observável que seja 

completa em si mesma para permitir inferências e previsões a respeito da pessoa que 

executa o ato. Para ser crítico, um incidente deve ocorrer em uma situação onde o 

propósito ou intenção do ato pareça razoavelmente claro ao observador, em que suas 

consequências sejam suficientemente definidas para deixar poucas dúvidas no que 

se refere aos seus efeitos” (FLANAGAN, 1973).  A técnica busca coletar impressões 

marcantes de conteúdo positivo e negativo com vistas à identificação de um fenômeno 

e trata-se de um procedimento que, essencialmente, permite obter fatos importantes 

relacionados ao comportamento do indivíduo (FLANAGAN, 1973). Para qualificar 

essas situações em positivas e negativas, levou-se em consideração o julgamento de 

cada pessoa. Dessa forma o mesmo fato pode ter aparecido ora positivo, ora 

negativo, dependendo do valor que cada sujeito atribuiu ao evento. 

A essência da TIC implica em solicitar ao observador ou aos sujeitos 

envolvidos numa determinada atividade, tipos simples de julgamentos ou relatos de 

situações e fatos, que serão avaliados pelos pesquisadores em função da 

concordância ou não que possuem com o objetivo e a natureza da atividade ou 
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situação que se almeje estudar. É fundamental que se obtenham relatos de 

ocorrências reais e não opiniões ou especulações sobre o fenômeno em estudo. 

Para a organização dos dados obtidos com a TIC faz-se necessária a 

sistematização das observações, evitando que sejam realizadas ao acaso, sem 

metodologia e frequentemente, dependendo somente da inferência do observador 

(FLANAGAN, 1973).  

Essa técnica consiste em solicitar de entrevistados relatos verbais ou escritos, 

a respeito de situações vivenciadas ou presenciadas (incidentes críticos) por eles, 

onde a ação da pessoa contribui positiva ou negativamente para o desempenho de 

uma função, papel ou atividade que se está investigando. FLANAGAN (1973) 

preconiza cinco etapas para a utilização da TIC, estabelecer o objetivo geral da 

atividade, estabelecer planos e especificações, coleta de informações, análise, 

interpretação e registro dos resultados. 

As pesquisas que utilizam a TIC geralmente buscam por situações 

comportamentais. Isso ocorre porque na TIC é possível captar fatores culturais, 

valores, experiências, sentimentos, emoções dos sujeitos que vivenciaram uma 

situação, que originou um comportamento e uma consequência, os três componentes 

fundamentais do incidente crítico. Tais aspectos também são utilizados como 

categorias para análise dos incidentes críticos, (MATHEUS; FUSTINONI, 2006). 

A principal vantagem da TIC é sua capacidade de fornecer uma completa e 

detalhada informação a respeito do fenômeno em estudo, por evidenciar as diversas 

variáveis do problema, facilitando a definição das exigências críticas para a mesma. 

Através dos dados obtidos, essa técnica capta eventos ou comportamentos que 

podem indicar os pontos positivos ou negativos (FLANAGAN, 1973).  

É um método que tem por objetivo principal formular as exigências críticas 

para determinadas situações. Portanto, é um método indireto de análise, pois permite 

o registro de comportamentos específicos, o que favorece observações e avaliações 

sistematizadas (FLANAGAN, 1973). 

Segundo Pena e Juan (2008) a TIC é largamente utilizada pela área da saúde, 

com ênfase na enfermagem, devido sua relevância e efetividade no alcance dos 

objetivos propostos nas pesquisas. 

Outro ponto a ser ressaltado em relação a TIC é a responsabilidade do 

pesquisador diante da técnica, porque de acordo com Flanagan (1973) e Estrela e 

Estrela (1994), a categorização dos incidentes críticos possui as mesmas dificuldades 
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e obedece aos mesmos critérios que qualquer análise de conteúdo. Além disso, por 

se tratar de um processo subjetivo de análise, deve prevalecer a competência e 

habilidade do entrevistador. 

Embora essa técnica seja considerada flexível, pelos diversos tipos de 

aplicação, os incidentes críticos observados representam apenas a matéria prima e 

não as soluções para os problemas. Por se tratar de registro de comportamentos 

específicos e não meras observações, é importante a realização precisa da coleta e 

tabulação dos dados, visando formular e analisar as exigências críticas existentes. 

(FLANAGAN, 1973). 

Diante do exposto, a TIC tem o mérito de possibilitar uma articulação de 

experiências de ação e reflexão indispensáveis para o processo de desenvolvimento 

dos participantes de uma situação dilemática e/ou contraditória (MATHEUS; 

FUSTINONI, 2006). Nesse trabalho, a técnica descrita, por analisar os incidentes 

críticos, permite a identificação dos possíveis problemas que ocorrem no transcorrer 

do atendimento e acompanhamento do acidente com material biológico, e esse 

diagnóstico permite vislumbrar possibilidades para um planejamento com vistas a 

solucionar os entraves antes de sua ocorrência, reduzindo as possíveis 

consequências negativas para os profissionais que, por acaso, se acidentarem nesse 

contexto. 

Para melhor compreensão da utilização da técnica de incidente crítico na área 

da saúde e enfermagem, bem como as formas de análise dos dados, suas vantagens 

e desvantagens, enfim, o aprofundamento nesse referencial metodológico, realizou-

se uma revisão integrativa da literatura sobre a temática e esses dados estão 

apresentados em um artigo acadêmico que compõe os resultados desse estudo. 

 

 

5. Instrumento e procedimento de coleta de dados 

 

 

Os dados foram coletados  em duas etapas, sendo a primeira no CEREST a 

fim de identificar os profissionais acidentados com material biológico nas unidades de 

referência de Goiânia-Goiás conforme descrito acima e após localizar os sujeitos do 

estudo, procedeu-se a segunda etapa por meio de entrevista semi-estruturada com 

abordagem individualizada, para sua realização após o momento de acolhimento e 
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explicitação dos objetivos da pesquisa e esclarecimentos éticos envolvendo pesquisa 

em seres humanos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1996); foi solicitado a assinatura do 

termo de consentimento livre e esclarecido (Apêndice C) para os que concordaram 

em participar. 

A entrevista foi conduzida pela própria pesquisadora por meio de um roteiro 

(Apêndice A) previamente estruturado contendo duas partes: a primeira, com dados 

de caracterização sócio-demográficas dos sujeitos (sexo, idade, tempo de formação, 

unidade, função, tempo de exercício profissional, formação acadêmica) e questões 

relacionadas aos fatores facilitadores e dificultadores referentes ao acidente com 

material biológico. E a segunda, com questões norteadoras referentes à temática, 

utilizando a técnica de incidente crítico proposta por Flanagan (1973). Essas 

direcionavam o sujeito para o relato de situações ocorridas durante o atendimento e 

acompanhamento do profissional acidentado.  

Esse roteiro foi submetido a especialistas na área de conhecimento que 

julgaram aspectos referentes à forma e conteúdo, realizando sua avaliação aparente 

e também verificaram sua adequação aos objetivos propostos. Após esse processo 

foi realizado o teste piloto, aplicando esse instrumento a dois sujeitos que não faziam 

parte do universo da pesquisa a fim de verificar sua operacionalidade, eficiência e 

coerência quanto aos objetivos do estudo.  

Durante as entrevistas, de cada sujeito buscava-se apenas o atendimento 

relacionado ao acidente identificado na ficha de investigação de acidente de trabalho 

com exposição a material biológico do SINAN. Os dados foram registrados 

manualmente pelo entrevistador, que ao término de sua realização, fez a leitura para 

que o entrevistado pudesse validar as informações por ele oferecidas. Neste momento 

o entrevistado teve liberdade para corrigir ou alterar palavras ou frases que 

considerou não serem condizentes com a situação relatada. Ao término de cada 

entrevista foi acordado com os entrevistados sobre a futura participação dos mesmos, 

caso fosse necessário complementar ou esclarecer qualquer dado. 

No caso da TIC é importante o pesquisador atuar de forma ativa com 

questionamentos que instiguem o entrevistado, no sentido de garantir que o relato 

feito nas entrevistas caracterize um incidente crítico, que é composto pela tríade: 

situação, comportamento e consequência (FLANAGAN, 1973). As entrevistas 

perfizeram um tempo de 20 a 40 minutos de duração. Essas foram digitadas 
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imediatamente após a coleta visando garantir a fidedignidade dos registros dos 

relatos. 

 

 

6. Organização e análise dos dados 

 

 

Para a análise, os dados das entrevistas foram digitados de acordo com os 

elementos constitutivos do incidente crítico (situação, comportamento e 

consequência) e indicados por polaridades positivas e negativas, segundo a indicação 

do entrevistado, segundo as recomendações do próprio autor (FLANAGAN, 1973). 

Os dados foram transcritos para o banco imediatamente após a coleta, e estruturados 

conforme os componentes da técnica da incidente crítico. 

Os relatos foram identificados por meio de códigos construídos por letras que 

identifique a profissão do acidentado e por números relativos a ordem de realização 

da entrevista conforme quadro abaixo: 

 

Quadro 1. Relação dos códigos criados para as possíveis categorias profissionais a 

serem entrevistadas no decorrer da realização da pesquisa. Goiânia, GO, 2011. 

Nº de ordem Profissão Código 

1 Técnico em enfermagem TE 

2 Auxiliar de Serviços Gerais ASG 

3 Estudante E 

4 Bioquímica BIO 

5 Atendente de Farmácia AF 

6 Técnica em Patologia TP 

7 Médico M 

8 Odontólogo O 

9 Auxiliar de Saúde Bucal ASB 

10 Farmacêutico F 

11 Enfermeiro E 

12 Nutricionista N 

 

Após as etapas de coleta e transcrição, os dados foram avaliados e validados 

concomitantemente por três pesquisadores com experiência em incidentes críticos 
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com o objetivo de verificar se os relatos caracterizaram incidente crítico e se estão 

devidamente alocados nos três elementos que o constitui: situação, comportamento 

e consequência, visando empregar a técnica em sua totalidade e se aprimorar de todo 

seu potencial. Após essa avaliação esses dados compuseram o banco para a análise 

qualitativa. 

A análise obedeceu aos pressupostos apresentados por Bardin (2011). Dessa 

forma, a estrutura da análise foi desenhada em três etapas. Inicialmente realizou-se 

uma leitura compreensiva dos dados transcritos e organizados, com o intuito de 

impregnar do conteúdo e apreender as ideias centrais das falas. Posteriormente, 

realizou-se um agrupamento dessas, em núcleos de sentido e posteriormente 

extraíram-se as categorias temáticas dos relatos.  

Para auxiliar nesse processo, a ferramenta utilizada foi o software de análise 

qualitativa ATLAS.ti 6.2 (ATLAS.TI, 2010) que tem como objetivo facilitar o 

gerenciamento de dados textuais. Foi utilizado esse programa com a intenção de 

agilizar as ações inerentes à análise qualitativa, tais como a segmentação do texto e 

codificação.  

Assim, os dados foram lidos exaustivamente, codificados “coding” (ideias 

centrais), esses códigos foram agrupados por proximidade (núcleos de sentido) por 

meio da ferramenta de “code-link manager” e, por fim, congregados em famílias 

(categorias) por meio da opção “open family manager”. Após essa etapa foi realizada 

a inferência de cada categoria/família e descritas as sínteses das mesmas. Outra 

ferramenta utilizada na descrição do trabalho foi a “network” que é um esquema 

gráfico das relações semânticas que se estabeleceram entre os códigos/ideias 

centrais e a família/categoria (ATLAS.TI, 2004, 2010; BARDIN, 2011). 

Na elaboração deste trabalho foram utilizadas algumas falas de sujeitos da 

pesquisa que foram identificadas e ajustadas do ponto de vista gramatical, semântico 

e técnico. Em seguida essas foram analisadas à luz das recomendações brasileiras 

para o atendimento ao profissional acidentado com material biológico e do referencial 

da subjetividade e organização do trabalho proposto por Christophe Dejours 

(DEJOURS, 1987, 1994, 1997, 2004, 2005). 
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7. Aspectos éticos 

 

 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HDT protocolo 

nº 046/2009 (Anexo A) e autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia-

GO (Anexo B) e pelo CEREST (Anexo C), atendendo aos aspectos ético-legais 

preconizados para pesquisas com seres humanos, segundo a Resolução 196/96 do 

Conselho Nacional de Saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1996).  

Todos os sujeitos participantes do estudo receberam um “Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido” (Apêndice C) e apenas participaram aqueles que 

concordaram, assinando o referido termo. Foi garantida a liberdade de participação e 

os sujeitos foram esclarecidos que poderiam retirar o seu consentimento em qualquer 

etapa do processo, sem que isso lhe cause dano ou constrangimento.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

"Aos que me podem ouvir eu digo: `Não 

desespereis!' A desgraça que tem caído sobre 

nós não é mais do que o produto da cobiça em 

agonia, da amargura dos homens que temem o 

avanço humano..." 

 

(Charles Chaplin) 
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1. Caracterização das notificações de acidentes com material biológico 

 

 

O dados dos acidentes com material biológico compilados no SINAN/NET, 

geraram um total de 1642 registros de acidentes com material biológico em Goiânia-

GO, entre os anos de 2006 a 2010, com uma curva ascendente quanto à sua 

notificação/ano, como pode ser verificado na figura 1.  

 

 

Figura 1. Caracterização dos acidentes ocupacionais com material biológico no 

SINAN/NET no período de 2006 a 2010. Goiânia, GO, 2011. 

 

No que se refere aos locais envolvidos na pesquisa, identificou-se pelo 

SINAN/NET que o CAIS Novo Mundo possuía 212 (12,91%) registros, o HDT 103 

(6,27%), o CAIS Cândida de Morais 89 (5,42%), o CIAMS Novo Horizonte 77 (4,69%) 

e Maternidade Nascer Cidadão com 16 (0,97%) registros no decorrer de todo o tempo 

envolvido no estudo. A partir desses dados foi realizada a busca dos profissionais a 

serem entrevistados na pesquisa. 

 

 

2. Caracterização dos sujeitos envolvidos na pesquisa 

 

 

Foram entrevistados no decorrer do estudo um total de 18 trabalhadores que 

estão caracterizados na tabela 1, na qual se observa que a maioria é de mulheres 

7
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164

588

838
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(17/94,4%), com idade de 20 a 40 anos (13/72,2%) com renda de até três salários 

mínimos (13/72,3%). Quanto ao estado civil 9/50,0% informaram ser solteiros e 

também metade afirmaram possuir filhos. Em relação à religião, 9/50,0% alegaram 

ser católicas e 44,4% evangélicas. 

 

Tabela 1. Caracterização pessoal dos sujeitos vítimas de acidente com material biológico 

registrados no SINAN envolvidos na pesquisa (n=18) Goiânia, GO, 2011. 

Características N % 

Sexo   

Masculino 01 5,6% 

Feminino 17 94,4% 

Idade   

20 a 30 anos 06 33,3% 

30 a 40 anos 07 38,9% 

40 a 50 anos 02 11,1% 

> 50 anos 03 16,7% 

Estado Civil   

Solteiro 09 50,0% 

Casado 05 27,8% 

Viúvo 02 11,1% 

Divorciado 02 11,1% 

Possui filhos   

Sim 09 50,0% 

Não 09 50,0% 

Renda Mensal   

Até um salário 03 16,7% 

Até dois salários 07 38,9% 

Até três salários 03 16,7% 

Até quatro salários 01 5,6% 

> que quatro salários 01 5,6% 

Não informou 03 16,7% 

Religião   

Evangélica 08 44,4% 

Católica 09 50,0% 

Não informou 01 5,6% 

 

Quanto a caracterização profissional dos sujeitos envolvidos na pesquisa, os 

dados estão descritos na tabela 2 a seguir. A maioria dos profissionais (10/55,6%) 

entrevistados eram técnicos de enfermagem, seguido de auxiliar de serviços gerais 
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com três/16,7%. Em se tratando do nível de escolaridade 10/55,6% referiram possuir 

ensino técnico, um (5,6%) sujeito referiu-se como sem escolaridade, também apenas 

um (5,6%) afirmou ter concluído o ensino superior e dois (11,1%) estavam cursando 

a graduação. 

 

Tabela 2. Caracterização profissional dos sujeitos vítimas de acidente com material biológico 

registrados no SINAN envolvidos na pesquisa (n=18) Goiânia, GO, 2011. 

Características N % 

Profissão   

Técnico de Enfermagem 10 55,6% 

Auxiliar de Serviços Gerais 03 16,7% 

Estudante 02 11,1% 

Técnico em patologia 01 5,6% 

Bioquímica 01 5,6% 

Atendente de farmácia 01 5,6% 

Nível de Escolaridade   

Sem escolaridade 01 5,6% 

Ensino Fundamental 02 11,1% 

Ensino Médio Completo 02 11,1% 

Ensino Técnico 10 55,6% 

Ensino Superior Incompleto 02 11,1% 

Ensino Superior Completo 01 5,6% 

 

Os dados referentes ao atendimento frente ao acidente com material biológico 

estão descritos na tabela 3. 
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Tabela 3. Caracterização relativa ao acidente envolvendo material biológico registrados no 

SINAN (n=18) Goiânia, GO, 2011. 

Características N % 

Já recebeu orientações sobre biossegurança   

Sim 17 94,4% 

Não 01 5,6% 

Tempo de exercício profissional   

< que dois anos 03 16,7% 

2 a 4 anos 03 16,7% 

4 a 5 anos 03 16,7% 

> que seis anos 09 50,0% 

Ano de ocorrência do acidente   

2006 01 5,6% 

2007 01 5,6% 

2008 02 11,1% 

2009 07 38,9% 

2010 07 38,9% 

Já foi acidentado anteriormente   

Sim 09 50,0% 

Não 09 50,0% 

Conhece o fluxograma de atendimento   

Sim 09 50,0% 

Não 09 50,0% 

Diferença entre a data do acidente e da notificação   

Mesmo dia 14 77,8% 

Três dias depois 01 5,6% 

Mais de três dias depois 03 16,7% 

Unidade de atendimento   

CAIS Novo Mundo 05 27,8% 

CAIS Cândida de Morais 03 16,7% 

Hospital de Doenças Tropicais 06 33,3% 

CAIS Novo Horizonte 03 16,7% 

Maternidade Nascer Cidadão 01 5,6% 

 

Em relação às orientações sobre biossegurança, 17/94,4% dos entrevistados 

alegaram já ter recebido orientações sobre o tema. Quanto ao tempo de exercício 

profissional 12/66,7% trabalhavam há mais de quatro anos na área. Os anos que mais 

ocorreram acidente dos sujeitos entrevistados foram 2009 e 2010, ambos com 

sete/38,9% sujeitos.  
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Sobre a ocorrência de acidentes anteriores e o conhecimento do fluxograma 

de atendimento ao acidentado com material biológico, 9/50,0% afirmaram já haver 

sofrido e conhecido o documento e a outra metade não. Quatorze/77,8% sujeitos 

notificaram o acidente no dia do ocorrido e três/16,7% só tomaram essa medida após 

o terceiro dia. 

As questões referentes a técnica de incidente crítico realizadas com esses 18 

sujeitos foram analisadas e os resultados e discussões oriundos desses dados estão 

dispostos em artigos segundo as normas de formatação dos periódicos aos quais 

serão encaminhados. Assim, foram construídos três artigos científicos com algumas 

peculiaridades metodológicas que descrevo a seguir.  

No primeiro artigo “Técnica de incidente crítico e seu uso na enfermagem: 

revisão integrativa da literatura”, para dar o subsídio metodológico, foi realizada uma 

revisão integrativa da literatura segundo os pressupostos de Mendes, Silveira e 

Galvão (2008) seguindo todos os passos descritos nesse referencial como pode ser 

observado no delineamento metodológico desse primeiro artigo. 

O segundo artigo “Fatores intervenientes no fluxo de atendimento ao 

profissional acidentado” foi realizado mediante a proposta descrita no percurso 

metodológico da dissertação. Foi realizada uma pesquisa descritiva com entrevista 

semi-estruturada a partir da primeira parte do instrumento que continha as questões 

abertas que versavam sobre os fatores facilitadores e dificultadores do atendimento 

ao acidente com material biológico. 

Já o terceiro artigo “A subjetividade do trabalhador e a organização do 

trabalho no atendimento e acompanhamento do acidente de trabalho com material 

biológico” foi feito conforme a proposta do método geral da dissertação incluindo 

desde a caracterização dos sujeitos e também a segunda parte do instrumento 

referente às questões do uso da técnica do incidente crítico. 

A seguir apresento o título, autores, revista e situação de cada manuscrito: 

 

 Artigo 1 

o Título: Técnica de incidente crítico e seu uso na enfermagem: revisão 

integrativa da literatura 

o Revista: Revista Brasileira de Enfermagem (REBEN) 

o Situação: Publicado (anexo D)  
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 Artigo 2 

o Título: Fatores intervenientes no fluxo de atendimento ao profissional 

acidentado  

o Revista: Revista Latino Americana de Enfermagem 

o Situação: Artigo em fase de revisão final para ser encaminhado ao 

periódico 

 Artigo 3 

o Título: A subjetividade do trabalhador e a organização do trabalho no 

atendimento e acompanhamento do acidente de trabalho com material 

biológico 

o Revista: Revista da Escola de Enfermagem da USP 

o Situação: Artigo em fase de revisão final para ser encaminhado ao 

periódico 
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3. Artigo 1 

 

 

TÉCNICA DE INCIDENTE CRÍTICO E SEU USO NA ENFERMAGEM: REVISÃO 

INTEGRATIVA DA LITERATURA 

CRITICAL INCIDENT TECHNIQUE AND ITS USE IN NURSING: AN INTEGRATIVE 

LITERATURE REVIEW 

TÉCNICA DEL INCIDENTE CRÍTICO Y SU USO EN LA ENFERMERÍA: REVISIÓN 

INTEGRADORA DE LA LITERATURA 
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Resumo: Revisão integrativa da literatura realizada nas bases de dados LILACS, 

MEDLINE e SciELO no período de 2000 a 2010, com o objetivo de sintetizar o 

conhecimento produzido nas pesquisas em enfermagem que utilizaram a técnica de 

incidente crítico(TIC). Os achados perfizeram um total de 17 artigos científicos e 

demonstraram que o Brasil se destacou com 76,5% de publicações. Quanto à análise, 

76,0% utilizaram análise e categorização segundo os três elementos da TIC. A 

categoria análise de iatrogenias provocadas pelos profissionais de saúde se destacou 

quanto à utilização da TIC. A revisão integrativa possibilitou a construção de uma 

síntese do conhecimento científico sobre a TIC, além de demonstrar sua larga 

contribuição para a melhoria da assistência à enfermagem e à saúde. 

Descritores: Técnica de Incidente Crítico; Enfermagem; Pesquisa Qualitativa.  
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Abstract: Integrative literature review conducted in the databases LILACS, MEDLINE 

and SciELO from 2000 to 2010 with the aim of synthesizing the knowledge produced 

in nursing research that used the critical incident technique (CIT). The findings 

resulted, totalizing 17 scientific papers, demonstrated that Brazil stood out with 76.5% 

of publications. Regarding the analysis, 76.0% used analysis and categorization 

according to the three elements of CIT. The category analysis of iatrogenic caused by 

health care professionals are highlighted on the use of CIT. The integrative review 

enabled the construction of a synthesis of scientific knowledge about CIT and 

demonstrates its broad contribution to the improvement of nursing care and health. 

Key words: Critical Incident Technique; Nursing; Qualitative Research.  

 

Resumen: Revisión integradora de la literatura realizada en las bases de datos 

LILACS, SciELO y MEDLINE desde 2000 hasta 2010 con el objetivo de sintetizar los 

conocimientos producidos en la investigación en enfermería que se utiliza la técnica 

del incidente crítico (TIC). Los hallazgos resultaron en un total de 17 artículos 

científicos y ha demostrado que el Brasil se destacó con 76,5% de las publicaciones. 

En cuanto al análisis, el 76,0% utilizó el análisis y la categorización de acuerdo a los 

tres elementos de las TIC. El análisis de las categorías de las complicaciones 

iatrogénicas causadas por profesionales de la salud se destaca en el uso de las TIC. 

La revisión de integración permitió la construcción de una síntesis de los 

conocimientos científicos sobre las TIC, y demostrar su amplia aportación a la mejora 

de los cuidados de enfermería y la salud. 

Palabras clave: Técnica de Incidente Crítico; Enfermería; Investigación Cualitativa. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

O avanço da ciência e do desenvolvimento tecnológico é evidente em todas 

as áreas do conhecimento e a Enfermagem, inserida nesse contexto, tem buscado 

aprimoramento de suas ações investigativas fortemente influenciadas pelo ensino de 

pós-graduação Stricto sensu. A pesquisa nessa área tem o desafio de produzir 

conhecimentos que tenham impacto na prática e subsidiem ações de cuidado 

baseadas em evidências científicas(1-2). 
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Para isso os pesquisadores da área tem se apropriado de referenciais 

teóricos e metodológicos que sejam capazes de produzir resultados que conduzam 

mudanças e qualifiquem as ações de enfermagem(2). Dentre esses referenciais 

metodológicos, destaca-se a técnica de incidente crítico (TIC)(3) que consiste em uma 

forma de obtenção de dados qualitativos, utilizada nas últimas décadas na área da 

enfermagem, pela sua capacidade de acessar a subjetividade das pessoas que 

vivenciaram determinadas situações. 

Esta técnica foi proposta por John C. Flanagan como resultado de estudos no 

Programa de Psicologia da Aviação da Força Aérea dos Estados Unidos na II Guerra 

em 1941(3). A finalidade do referido programa era seleção e classificação dos 

envolvidos, determinando os motivos do fracasso na aprendizagem de voo e 

apontando exigências críticas para tal atividade, desenvolvendo a partir disso, um 

método de avaliação psicológica para os pilotos(4). Segundo autor(5) os conceitos de 

Flanagan tem inspiração behaviorista e enfatiza o comportamento observável e a 

descrição operacional de uma determinada situação. 

As pesquisas na área da saúde que utilizam a TIC, geralmente, buscam por 

situações comportamentais, como erros na assistência em saúde, avaliação de 

competência para alguma atividade e indicadores de qualidade na área da gestão(6-

10). A aplicação da TIC permite captar fatores culturais, valores, experiências, 

sentimentos, emoções dos sujeitos que vivenciaram uma “situação”, que originou um 

“comportamento” e uma “consequência”, os três componentes fundamentais para se 

caracterizar o incidente crítico(11). Tais componentes também são utilizados como 

categorias para análise dos incidentes críticos, dando a esta técnica caráter de 

método de coleta e de análise de dados qualitativos em pesquisas(11).  

Um incidente é qualquer atividade humana observável que seja completa em 

si mesma para permitir inferências e previsões a respeito da pessoa que executa o 

ato. Para ser crítico o incidente deve ocorrer em uma situação onde o propósito ou 

intenção do ato pareça razoavelmente claro ao observador, onde suas consequências 

sejam suficientemente definidas para deixar poucas dúvidas no que se refere aos 

seus efeitos(3).  

A essência da TIC implica em solicitar ao observador ou aos sujeitos 

envolvidos numa determinada atividade, tipos simples de julgamentos ou relatos de 

situações e fatos. Para se obter bons resultados nas pesquisas e na coleta dos dados 



R e s u l t a d o s  | 83 

 

 

com a TIC, é importante que o pesquisador tenha clareza e precisão dos objetivos a 

serem alcançados na investigação(12).  

Na enfermagem o uso da TIC permite identificar a perspectiva de pacientes, 

profissionais, familiares, estudantes, acerca de fatos significativos que envolvem o 

cuidado(5-6,13-16), viabilizando o planejamento e reestruturação de ações com vistas a 

melhoria da qualidade da assistência(13). 

Para que determinado fato seja considerado um “incidente crítico” é 

fundamental a identificação de uma situação real, o comportamento e a consequência 

gerados a partir dela(11,17). Entretanto, para o alcance satisfatório da técnica e, 

portanto, garantir o rigor metodológico para que as evidências sejam confiáveis, é 

necessária que a coleta, a organização e a análise dos dados sejam sistematizadas 

de modo a contemplar os componentes da TIC. Esse é o grande desafio do 

pesquisador que utiliza a técnica, pois desse processo se garante ou não a construção 

de conhecimento científico de maior confiabilidade. A qualidade da análise e 

discussão dos dados tem sido apontada como um ponto frágil na elaboração dos 

artigos científicos(18). 

A TIC tem sido utilizada para analisar aspectos subjetivos de comportamentos 

e de dinâmica de serviços e tem revelado, nas pesquisas que a utilizam, os níveis de 

exigência crítica necessários para as transformações requeridas. Contudo, há 

autores(19-20) que só a utilizam como técnica para a coleta de dados e outros(21-28) 

como referencial metodológico em todas as suas etapas, incluindo a análise dos 

dados.  

Considerando o objetivo e o alcance da técnica, bem como sua complexidade, 

surgiu o interesse em se verificar a produção cientifica atual da Enfermagem que se 

baseia no uso da TIC como referencial metodológico. Por essa razão se propôs a 

realização de uma revisão integrativa de literatura considerando os últimos dez anos 

de publicações, que teve como objetivos sintetizar o conhecimento produzido nas 

pesquisas em enfermagem que utilizaram a técnica de incidente crítico e identificar o 

uso dessa técnica como referencial metodológico. 
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DELINEAMENTO METODOLÓGICO 

 

 

Revisão integrativa de literatura sobre artigos que utilizaram a técnica do 

incidente crítico como referencial metodológico. Esse tipo de revisão tem a finalidade 

de reunir e sintetizar resultado de pesquisa sobre um determinado tema, de maneira 

sistemática e ordenada, sendo um instrumento para o aprofundamento do 

conhecimento a respeito do tema investigado, permitindo a síntese de múltiplos 

estudos publicados e conclusões gerais a respeito de uma particular área de 

estudo(29).  

Para operacionalizar a revisão integrativa, foram desenvolvidas as seis 

etapas propostas por autores(29). Inicialmente identificou-se o tema de interesse e a 

condução da pesquisa foi feita a partir das seguintes questões norteadoras: Quais 

artigos utilizaram a TIC como referencial metodológico? Como os pesquisadores em 

enfermagem que utilizam a TIC têm analisado os dados de observação da realidade?  

A busca foi realizada nas bases de dados Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Literatura Internacional em Ciências da 

Saúde (MEDLINE) e Scientific Electronic Library Online (SciELO), nos últimos dez 

anos, correspondendo o período de 2000 a 2010. A escolha das bases de dados 

(LILACS, MEDLINE e SciELO) foi em virtude de sua abrangência (nacional e 

internacional) e por serem consideradas referências na produção de conhecimento 

na área da saúde, além de permitirem o acesso a dados atualizados via internet. 

Os critérios de inclusão utilizados na busca foram: artigos na íntegra on-line 

na área da enfermagem; nas línguas portuguesa, inglesa e espanhola; que utilizaram 

a TIC proposta por Flanagan(3) indexados nas bases de dados citadas, publicados no 

período de 2000 a 2010. Os critérios de exclusão foram: relatos de casos, artigos de 

revisão e reflexão, documentos oficiais, capítulos de livros, teses, dissertações, 

notícias editoriais e textos não científicos. 

A busca foi realizada entre abril e outubro de 2010, orientada pelos 

descritores controlados e pesquisados nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) 

da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS): [técnica de incidente crítico] e [enfermagem], 

além das palavras-chaves: técnica do incidente crítico, “technical incident critical” e 

“nursing” visando abranger os artigos objeto deste estudo. Para garantir acesso ao 

http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=MEDLINE&lang=p
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=MEDLINE&lang=p
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maior número de artigos na íntegra utilizou-se o sistema de acesso livre aos 

periódicos CAPES. 

A apresentação da amostra obtida nas bases de dados selecionadas de 

acordo com o cruzamento dos descritores controlados e palavras-chaves estão 

descritos no quadro 1.  

 

Quadro A1.1. Referências localizadas segundo base de dados, descritores e 

palavras-chaves. Goiânia, 2010. 

Bases de dados [Descritores] e palavras-chave N 

LILACS 

[Técnica de Incidente Crítico] and [Enfermagem] 4 

Técnica and do and incidente and crítico and enfermagem 21 

Technical and incident and critical and nursing 0 

MEDLINE 

[Técnica de Incidente Crítico] and [Enfermagem] 78 

Técnica and do and incidente and crítico and enfermagem 0 

Technical and incident and critical and nursing 22 

SCIELO 

[Técnica de Incidente Crítico] and [Enfermagem] 1 

Técnica and do and incidente and crítico and enfermagem 2 

Technical and incident and critical and nursing 1 

 

A partir dos resultados da busca e obedecendo rigorosamente aos critérios de 

inclusão e exclusão apresentados, realizou-se a leitura exaustiva dos artigos, no 

intuito de verificar a sua adequação às questões norteadoras da investigação. O 

processo utilizado para delimitar os artigos que foram objeto de estudo na pesquisa 

foi sintetizado na figura 1. 
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Figura A1.1. Fluxograma de seleção dos artigos utilizados no estudo. Goiânia, 2010. 
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A análise dos dados foi realizada em duas etapas. Na primeira, foram 

identificados os dados de localização do artigo, autores, título, ano e país de 

publicação, bases de dados e periódicos. Após este momento procedeu-se a segunda 

etapa, de análise propriamente dita, o conteúdo foi explorado por meio de revisão 

crítica atendendo aos critérios de elegibilidade, objetivos, processo analítico e 

resultados obtidos. As fortalezas e as fragilidades foram discutidas no decorrer do 

texto. A apresentação e discussão dos resultados obtidos foram feitas de forma 

descritiva, possibilitando a avaliação da aplicabilidade da revisão integrativa 

elaborada, de forma a atingir o objetivo desse método no presente estudo. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Após a busca utilizando os descritores e as palavras chave foram encontrados 

129 artigos. Desse total, 25 foram na base de dados LILACS, 100 no MEDLINE e 

Definição do objeto de estudo, elaboração das 

questões norteadoras e seleção das bases de dados 

Busca no DeCS: 

80 referências 

 

Busca por Palavras-

chave: 46 referências 

 

129 

referências 

Fase 1 - 

aplicação 

dos critérios 

de inclusão 

55 

referências 

Fase 2 

Leitura dos 

artigos: 

utilização da 

TIC  

17 referências 

selecionadas 

‘ 
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quatro no SciELO como pode ser observado no quadro 1. Desses, cinco artigos não 

foram selecionados por estarem em outros idiomas além dos determinados pelos 

critérios de inclusão, nove artigos não consistiram em artigos de pesquisa e 13 são 

de publicação antes do ano 2000, além de três artigos serem concomitantes em mais 

de uma base de dados. Trinta e três artigos não foram incluídos por não utilizarem a 

TIC proposta por Flanagan, que foi determinado como critério de inclusão..E ainda 49 

artigos não foram disponíveis online. Desse processo, foram selecionados para a 

amostra 17 artigos que atenderam a todos os critérios de elegibilidade. 

 

Caracterização dos estudos 

 

Os 17 artigos científicos incluídos no estudo foram apresentados na tabela 1, 

considerando sua distribuição ao longo dos anos e os periódicos em que foram 

publicados.  
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Tabela A1.1. Distribuição de artigos publicados sobre técnica de incidente crítico em 

enfermagem, por periódico e ano, no período de 2000 a outubro de 2010. Goiânia, 

2010. 

Periódicos 
Ano de publicação 

Total 

2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 2010 

Acta Paulista de 
Enfermagem 

- 1 1 - - - - - - - - 2 

Revista Medicina 
(Ribeirão Preto) 

1 - - - - - - - - - - 1 

Revista Latino-
americana de 
Enfermagem 

1 - 1 - - 1 1 - 1 - - 5 

International Journal of 
Nursing Studies 

- - - - - - 1 - - - - 1 

Journal of 
Advanced Nursing 

- - - - - - 1 - - - - 1 

Revista da Escola de Enf
ermagem-USP 

1 - - - - - - 1 - - - 2 

Revista Enfermagem 
UERJ 

- - - - - - - 1 - - - 1 

Revista Ciência, Cuidado
 e Saúde 

- - 1 - - - - - - - - 1 

Arquivos de Ciências da 
Saúde da UNIPAR 

- 1 - - - - - - - - - 1 

Scandinavian 
Journal of Caring Scienc

es 
- - - - - - - - 1 - - 1 

British Journal of Nursing 
journal 

- - - - 1 - - - - - - 1 

Total 3 2 3 - 1 1 3 2 2 - - 17 

 

Os achados demonstraram que em relação aos anos de publicação mais 

predominantes foram 2000, 2002 e 2006 com três (17,6%) artigos em cada, seguido 

de 2001, 2007 e 2008 com duas (11,7%) publicações cada. Nos anos de 2004 e 2005 

houve uma (5,9%) publicação em cada ano e nos anos de 2003, 2009 e 2010 

nenhuma publicação indexada. 

Quanto aos periódicos houve predominância da “Revista Latino-Americana 

de Enfermagem”, com 5 (29,4%) artigos nesse período, seguido da “Acta Paulista de 

Enfermagem” e “Revista da Escola de Enfermagem da USP”, duas (11,7%) 

publicações em cada e nas demais uma (5,9%) publicação em cada. 
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Quanto às bases de dados em que as pesquisas foram indexadas: 12 (70,6%) 

foram localizadas na LILACS, 4 (23,5%) no MEDLINE e uma (5,9%) no SciELO. No 

que se refere aos países de realização das 17 pesquisas encontradas e analisadas, 

13 (76,5%) foram desenvolvidas no Brasil, três (17,6%) na Inglaterra e uma (5,9%) na 

Suécia. Esses dados demonstraram a familiaridade dos pesquisadores brasileiros 

com a TIC, o que pode ser justificado pela influência de Dela Coleta, pesquisador que 

aplicou a técnica no Brasil, na década de 70, na área de recursos humanos, visando 

recrutamento, seleção e treinamento de pessoal(30) e sua aproximação e contribuição 

na formação dos enfermeiros em nível de pós graduação.  

Desde então vários enfermeiros brasileiros têm utilizado a TIC em pesquisas 

para averiguar e esclarecer ocorrências tanto na gestão como na assistência em 

saúde. Autor(31) na década de 1980 utilizou a TIC para verificar a satisfação no 

desempenho profissional do enfermeiro, estudando as necessidades psicossociais. 

Já na década de 1990 estudo de Chianca(32) analisou o transporte do paciente 

cirúrgico por meio da TIC. Atualmente diversos temas são tratados com essa técnica, 

como a formação e pesquisa em educação(5,12), indicadores de qualidade e políticas 

de gestão(8-10), idosos(6,16) e práticas clínicas(7,14-15). 

 

Síntese da revisão 

 

Os achados foram analisados de acordo com os conteúdos e categorizados 

em quatro grandes temas que emergiram da síntese do processo analítico. O quadro 

2 foi construído para integrar os achados, no qual se identifica autor/ano/país de 

origem, título, objetivos, processo analítico e resultados alcançados pelo estudo. 
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Quadro A1.2. Quadro síntese dos artigos incluídos na revisão integrativa, segundo autor, ano, país de origem, título, objetivo, 

processo analítico e resultados. Goiânia, 2010.  

Autor/Ano Título Objetivo Processo Analítico Resultados 

Moreira RM; 
Padilha KG 
/2001/Brasil 

Ocorrências iatrogênicas 
com pacientes submetidos 
à ventilaçäo mecânica em 

Unidade de Terapia 
Intensiva(21) 

Analisar as ocorrências 
iatrogênicas no decorrer da 

assistência de enfermagem a 
pacientes intubados ou 

traqueostomizados submetidos 
à ventilação mecânica na 

unidade de terapia intensiva 

Análise qualitativa e 
quantitativa, 

categorização e 
subcategorização 
segundo os três 

elementos da TIC 

O estudo verificou a 
ocorrência de 96 

comportamentos críticos 
negativos, o que resultou 
em 146 consequências 

relacionadas à iatrogenias 
com pacientes. 

Carvalho VT; 
Cassiani SHB 
/2000/Brasil 

Erros na medicaçäo: 
análise das situaçöes 

relatadas pelos 
profissionais de 
enfermagem(33) 

Analisar as situações que 
conduziram os profissionais de 

enfermagem aos erros na 
administração de 

medicamentos, com base em 
relatos de erros ocorridos 

Análise qualitativa, 
categorização e 

subcategorização 
segundo o elemento da 

TIC - situação 

O estudo identificou quatro 
categorias de situações de 
riscos que conduziram à 
ocorrência de erros na 

administração de 
medicamentos. 

Costa RS; 
Nogueira LT 
/2008/Brasil 

Contribuição familiar no 
controle da hipertensão 

arterial(34) 

Analisar se a família do 
hipertenso contribui 

positivamente para o controle 
de sua pressão arterial 

Análise qualitativa, 
categorização e 

subcategorização 
segundo o elemento da 

TIC - consequência 

O estudo identificou que o 
envolvimento dos 

familiares contribuiu no 
tratamento do hipertenso. 

Aveyard H; 
Woolliams M 

/2006/Inglaterra 

In whose best interests? 
Nurses' experiences of the 
administration of sedation 
in general medical wards 
in England: an application 

of the critical incident 
technique(19) 

Apresentar um relatório sobre 
dados qualitativos sobre a 

utilização da sedação pelos 
enfermeiros 

Análise e codificação 
utilizando o método da 
constante comparação 

segundo Lincoln e Guba 
(1985) 

O estudo identificou que os 
enfermeiros estão 

preocupados com a 
administração das 

medicações utilizadas para 
a sedação. 
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Autor/Ano Título Objetivo Processo Analítico Resultados 

Bormann JE; Oman 
D; Kemppainen JK; 
Becker S; Gershwin 

M; Kelly A 
/2006/Inglaterra 

Mantram repetition for 
stress management in 

veterans and employees: a 
critical incident study(35) 

Avaliar a utilidade de um 
programa de repetição de 

mantra 

Análise qualitativa, 
categorização e 

subcategorização 
segundo o elemento da 

TIC - situação 

O estudo concluiu que o 
programa mantra foi útil em 

uma variedade de 
situações relacionadas a 

que?? 

Silva SC; Padilha 
KG /2000/Brasil 

Parada cardiorrespiratória 
na unidade de terapia 
intensiva: análise das 

ocorrências iatrogênicas 
durante o atendimento(22) 

Caracterizar as ocorrências 
iatrogênicas relacionadas aos 
comportamentos da equipe 
durante o atendimento do 
paciente em PCR na UTI e 

verificar as ocorrências 
imediatas do atendimento à 

PCR em que ocorrências 
iatrogências foram identificadas 

Análise qualitativa e 
quantitativa segundo 
Nogueira (1988) com 

categorização e 
subcategorização 
segundo os três 

elementos da TIC 

O estudo identificou 126 
relatos de incidentes 

críticos que identificaram 
pontos importantes no 
desenvolvimento de 

ocorrências iatrogênicas. 

Andraus LMS; 
Munari DB; Faria 
RM; Souza ACS 

/2007/Brasil 

Incidentes críticos 
segundo os familiares de 

crianças 
hospitalizadas(23) 

Analisar os incidentes críticos 
relatados por familiares de 

crianças hospitalizadas 

Análise qualitativa 
segundo Bardin (1979) 
com categorização e 

subcategorização 
segundo os três 

elementos da TIC 

O estudo permitiu uma 
avaliação indireta do 

serviço prestado, no que 
tange aos aspectos de 

infra-estrutura, 
comunicação, conflito e 

enfrentamento. 

Carvalho VT; 
Cassiani SHB 
/2002/Brasil 

Análise dos 
comportamentos dos 

profissionais de 
enfermagem frente aos 

erros na administração de 
medicamentos(36) 

Analisar os comportamentos 
dos profissionais de 

enfermagem com base em 
relatos de erros ocorridos na 

administração de 
medicamentos 

Análise qualitativa, 
categorização e 

subcategorização 
segundo o elemento da 
TIC – comportamento 

O estudo concluiu que a 
maioria dos enfermeiros 
percebeu e comunicou o 

erro imediatamente e após 
a ocorrência do mesmo. 
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Autor/Ano Título Objetivo Processo Analítico Resultados 

Carlucci VDS; 
Rossi LA; Ficher 

AMFT; Ferreira E; 
Carvalho EC 
/2007/Brasil 

A experiência da 
queimadura na 
perspectiva do 
paciente(24) 

Identificar as situações 
vivenciadas por pacientes 

queimados, percebidas por eles 
durante a internação como 

significantes, e identificar os 
sentimentos e consequências 

decorrentes das situações 
relatadas 

Análise qualitativa, 
categorização e 

subcategorização 
segundo os três 

elementos da TIC 

O artigo identificou as 
principais situações, 

sentimentos e 
consequências relatadas 
como significantes pelos 
pacientes que sofreram 

queimaduras. 

Decesaro MN; 
Padilha KG 
/2002/Brasil 

Iatrogenia na assistência 
de enfermagem durante 

internação em UTI: queda 
de pacientes(25) 

Explorar e descrever a 
magnitude das ocorrências 

iatrogênicas relacionadas com a 
queda de pacientes durante o 

período  de  internação  em UTI 

Análise qualitativa e 
quantitativa, 

categorização e 
subcategorização 
segundo os três 

elementos da TIC 

Foram encontrados no 
estudo 90 relatos que 

possibilitaram categorizar 
as situações, 

comportamentos e as 
consequências imediatas 

para os pacientes 
relacionadas à queda. 

Pupulim JSL; 
Sawada NO 
/2005/Brasil 

Exposição corporal do 
cliente no atendimento das 
necessidades básicas em 

UTI: incidentes críticos 
relatados por 

enfermeiras(26) 

Identificar e analisar situações 
envolvendo a exposição 

corporal e invasão da 
privacidade do cliente, inerentes 

à assistência em UTI 

Análise qualitativa, 
categorização e 

subcategorização 
segundo os três 

elementos da TIC 

Os achados consistiram 
em 30 relatos que foram 

compilados em 6 
categorias relativas ao 
preparo adequado da 

enfermagem para lidar com 
assuntos relacionados à 
exposição corporal do 

cliente. 

Zani AV; Nogueira 
MS /2006/Brasil 

Incidentes críticos do 
processo ensino-

aprendizagem do curso de 
graduação em 

enfermagem, segundo a 
percepção de alunos e 

docentes(27) 

Identificar os fatores que 
interferem positiva ou 

negativamente no processo 
ensino-aprendizagem, segundo 
a visão de alunos e professores 

do curso de graduação em 
Enfermagem da Universidade 
Norte do Paraná - UNOPAR. 

Análise qualitativa, 
categorização e 

subcategorização 
segundo os três 

elementos da TIC 

O trabalho identificou 
aspectos negativos e 

positivos relacionados ao 
processo ensino-

aprendizagem do curso de 
enfermagem, enfatizando a 

conduta docente. 



R e s u l t a d o s  | 93 

 

 

Autor/Ano Título Objetivo Processo Analítico Resultados 

Carvalho VT; 
Cassiani SHB 
/2002/Brasil 

Erros na medicação e 
consequências para 

profissionais de 
enfermagem e clientes: 

um estudo exploratório(37) 

Analisar as consequências de 
erros ocorridos para os 

pacientes e profissionais de 
enfermagem com base em 

relatos de erros. 

Análise qualitativa, 
categorização e 

subcategorização 
segundo o elemento da 

TIC - consequência 

Os dados obtidos 
permitiram a identificação 
das consequências dos 

erros de medicação 
relacionadas ao paciente e 
ao profissional envolvido. 

Decesaro MN; 
Padilha KG 
/2001/Brasil 

Queda: comportamentos 
negativos de enfermagem 
e consequências para o 

paciente durante o período 
de internamento em 

UTI(38) 

Verificar os comportamentos 
negativos da equipe de 

enfermagem e as 
consequências imediatas para 
os pacientes relacionados com 
a queda durante o período de 

internação em UTI 

Análise qualitativa e 
quantitativa segundo 
Nogueira (1988) com 

categorização e 
subcategorização 

segundo o elemento da 
TIC – comportamento 

Foram obtidos um total de 
90 relatos, distribuídos em 

nove categorias de 
comportamentos negativos 

e “deixar o paciente só, 
sem vigilância se destacou 

nos resultados 

Galvão CM; 
Sawada NO; 

Castro AP; Corniani 
F /2000/Brasil 

Liderança e comunicação: 
estratégias essenciais 

para o gerenciamento da 
assistência de 

enfermagem no contexto 
hospitalar(28) 

Relatar um programa de 
Educação Continuada 

desenvolvido com enfermeiros 
de um hospital privado sobre 
liderança e comunicação e 
apresentar a aplicação da 

Liderança Situacional na prática 
profissional destes 

profissionais. 

Análise qualitativa e 
quantitativa, 

categorização e 
subcategorização 
segundo os três 

elementos da TIC 

Os sujeitos participantes do 
estudo avaliaram 
positivamente as 

contribuições oriundas do 
programa e também 

constataram a viabilidade 
de aplicação da Liderança 
Situacional no cotidiano da 

enfermagem. 

Andersson BT; 
Fridlund B; Elgán 
C; Axelsson AB 
/2008/Suécia 

Radiographers' areas of 
professional competence 
related to good nursing 

care(39) 

Descrever as áreas de 
competência profissional do 
radiologista em relação aos 

bons cuidados de enfermagem, 
baseada na TIC que ocorrem 

no curso de exames 
radiológicos e intervenções. 

Análise qualitativa, 
categorização e 

subcategorização 
segundo o elemento da 
TIC – comportamento 

O estudo destacou as 
diferentes áreas do 

competência exclusiva do 
profissional radiologista, 
bem como destacou sua 

importância. 
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Autor/Ano Título Objetivo Processo Analítico Resultados 

Silén-Lipponen M; 
Tossavainen K; 

Turunen H; Smith A 
/2004/Inglaterra 

Learning about teamwork 
in operating room clinical 

placement(20) 

Descrever a natureza do 
trabalho em equipe 

experienciado pelos estudantes 
de enfermagem finlandeses, 

americanos e britânicos durante 
estágios clínicos. 

Os dados foram 
analisados usando um 
aplicativo do método 

fenomenológico 
descritivo desenvolvido 
por Giorgi (1985, 1992). 

O estudo concluiu que o 
trabalho em equipe pode 

eventualmente ser utilizado 
no desenvolvimento de 

orientação de estratégias e 
de gestão. 
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O quadro permite observar, de modo geral, como essa técnica tem sido 

utilizada pelos pesquisadores. Além disso, pode-se também observar que a TIC 

possibilita o alcance dos objetivos propostos nas pesquisas. No que se refere à 

análise, verificou-se as várias possibilidades de abordagem analítica, visto que 

Flanagan não propõe um método específico para a análise dos dados(3).  

Nos artigos analisados foi ressaltado pelos autores a praticidade, flexibilidade, 

eficiência e completude da TIC como método para coleta e análise dos dados(12,34,40). 

De acordo com alguns autores(5,7,14,40), essas características do método permite a 

percepção de vários aspectos, que vão além do objetivo proposto e favorece o 

alcance dos resultados. Alguns relatos(7,14) ainda apontam que a identificação e a 

categorização das situações, comportamentos e consequências com polaridades 

positivas ou negativas, viabiliza a identificação clara e objetiva dos problemas, 

permitindo intervenções rápidas. Por essa razão, a técnica foi apontada como 

eficiente para o alcance dos objetivos pretendidos. 

Com relação ao tipo de análise empregada nos artigos encontrados, ocorreu 

certa similaridade entre a maioria dos estudos, na qual 12 (70,6%) artigos utilizaram 

análise qualitativa, com categorização segundo os três elementos da TIC (situação, 

comportamento e consequência) e posterior subcategorização dos elementos, seja 

em conjunto ou cada elemento dissociado. Há de se ressaltar que três desses artigos 

associaram análise quantitativa das categorias para melhor compreensão dos dados.  

Esta análise encontra subsídio nos estudos de Dela Coleta, nos quais 

preconiza sete passos na utilização da TIC: 1) determinação dos objetivos da 

atividade que se deseja estudar; 2) elaboração das questões a serem apresentadas 

aos sujeitos que deverão fornecer os incidentes críticos da atividade em estudo; 3) 

delimitação da população ou amostra dos sujeitos a serem entrevistados; 4) coleta 

dos incidentes críticos; 5) análise do conteúdo dos incidentes coletados, buscando 

isolar os comportamentos críticos emitidos; 6) agrupamento dos comportamentos 

críticos em categorias mais abrangentes; 7) levantamento de frequências dos 

comportamentos positivos e/ou negativos que vão fornecer, posteriormente, uma 

série de indícios para identificação de soluções para situações problemáticas(30). 

Autores(4) propõem a análise e categorização dos dados coletados pela TIC, 

por meio de uma ficha, na qual se distingue situação, comportamento e as inferências 

do pesquisador. Esses autores colocaram a categorização e análise segundo os 

mesmos critérios de qualquer análise de conteúdo, exemplificando a síntese dos 
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incidentes como traços salientes do comportamento. Indica ainda a validação da 

análise por meio de confronto da categorização pela mesma pessoa após intervalo 

de tempo e por pessoas diferentes para calcular o índice de concordância, por 

exemplo: dividindo-se os acordos pela soma do nº de acordos e desacordos. 

Cinco artigos (29,4%) utilizaram a TIC para a coleta dos dados e analisaram 

conforme os seguintes métodos: método da comparação constante segundo Lincoln 

e Cuba-1985; análise de conteúdo proposta por Bardin-1979, análise fenomenológica 

proposta por Giorgi-1985, 1992 e análise qualitativa e quantitativa segundo Nogueira-

1988. 

Do conjunto da análise dos artigos distribuídos nos grupos apresentados 

ainda pode-se verificar que a área temática mais predominante nas publicações foi 

Enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva com cinco (29,4%) artigos, seguida da 

Enfermagem e administração de medicamentos com quatro (23,5%) publicações e da 

Enfermagem Geral e especializada com três (17,6%) artigos. A Enfermagem e 

Serviço de Assistência ao paciente tiveram duas (11,7%) publicações e as demais 

áreas apenas uma publicação em cada. Seu uso nas diversas áreas da enfermagem 

é explicado pela eficiência dos resultados que a TIC alcança. 

No que tange às áreas de conhecimento em que se utiliza a TIC e o conteúdo 

explorado pelos artigos incluídos no estudo, estes foram distribuídos em quatro 

categorias: análise de iatrogenias (41,0%); avaliação de serviços (35,4%); avaliação 

de vivências/experiências (17,6%) e avaliação do processo ensino-aprendizagem 

(6,0%). 

 

 

Análise de iatrogenias 

 

 

Foram incluídos no grupo “Análise de iatrogenias” sete (41%) artigos que 

exploram temas como, por exemplo, erros de medicação, ocorrência de quedas, 

iatrogenias de forma geral. Segundo autor(6) a caracterização das iatrogenias por meio 

da TIC revelam dados importantes que permite um redirecionamento da atenção à 

saúde, consequentemente melhorando a qualidade da assistência prestada. 

Autores(12) afirmam que a TIC é uma importante ferramenta para a 

enfermagem, principalmente por possibilitar a observação de detalhes relacionados à 
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prática assistencial, destacando a importância de investigar ações e comportamentos 

utilizando esta técnica com o objetivo de promover a inovação profissional e clínica 

dando a oportunidade de refletir e descrever os resultados da prática. 

A análise de iatrogenias na assistência e a avaliação de serviços de saúde 

são questões atuais que envolvem a qualidade e a segurança expressas pelas 

organizações. Os artigos incluídos nesse grupo revelaram tal preocupação e 

apontaram por meio dos relatos das ocorrências, pistas que podem ser utilizadas na 

gestão dos serviços para solucionar ou permitir reflexões entre os profissionais, que 

por sua vez vão trazer impactos positivos para a prática. 

 

 

Avaliação de serviços 

 

 

Nesse grupo foram incluídos seis (35,4%) artigos que trataram da avaliação 

de serviços prestados à saúde. Estes utilizaram a TIC para aferir o cuidado prestado, 

e corroborando com esses dados, estudo(10) que utilizou a TIC para analisar a 

sustentabilidade de uma política de saúde afirmou que essa técnica foi eficaz pela 

facilidade na identificação dos eventos críticos relacionados à essa temática. 

Autores(8) fizeram um estudo buscando indicadores qualitativos de gestão e refere 

que a técnica de incidentes críticos favoreceu a percepção acerca da melhoria das 

práticas visando o desenvolvimento de resultados organizacionais satisfatórios.  

Outro dado semelhante foi destacado na pesquisa de Ribas(14) em 2008 que 

analisou o processo de ensino-aprendizagem em pacientes com diabetes na 

perspectiva da equipe multiprofissional de saúde e trouxe contribuições para sua área 

de pesquisa, pois permitiu verificar os fatores que contribuíam positivamente e 

negativamente para a educação em diabetes. 

Autores(40)  em 2008 referem que a TIC permitiu a identificação dos entraves 

referentes aos serviços oferecidos por um posto de atendimento de Santa Catarina, o 

que ofereceu subsídios para a melhoria do serviço prestado. 

A avaliação de serviços é um tema que exige a utilização de ferramentas que 

permitam objetividade e rapidez no diagnóstico de situações criticas, com vistas a 

desenvolver intervenções possíveis para se promover mudanças que reflitam na 
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melhoria da prática. Por essa razão a TIC se mostra eficaz para responder questões 

pertinentes à dinâmica do trabalho. 

 

 

Avaliação de vivências/experiências 

 

Nesse grupo foram reunidos três (17,6%) artigos que descrevem a avaliação 

de vivências/experiências de pacientes e profissionais frente a determinadas 

situações. Na perspectiva de autores(12) a TIC é útil para apreendermos as vivências 

e experiências de pacientes e profissionais, envolvendo comportamentos, cuidados 

em relação à dor, adesão ao tratamento, relacionamentos com a equipe de saúde, 

medidas de prevenção e promoção da saúde, dentre outros. 

Martins e Carvalho(7) referem que o reconhecimento do valor dessa 

metodologia se deve à sua capacidade para explicar a percepção de pacientes sobre 

os cuidados de saúde e os sentimentos experimentados por esta clientela. 

O uso da TIC em estudos relacionados à avaliação de vivências e 

experiências tanto de pacientes como de profissionais permite analisar e avaliar a 

eficácia do trabalho exercido pela equipe, pois a compreensão do processo vivido 

pelas pessoas nas diversas situações do cuidado em saúde é fundamental para 

possibilitar novas abordagens que atendam suas reais necessidades. 

 

 

Avaliação do processo ensino-aprendizagem 

 

 

Nesse grupo foi incluído um (6,0%) artigo que trata da avaliação do processo 

ensino-aprendizagem no curso de graduação em enfermagem.  

Na área da educação essa técnica também se apresenta como uma 

importante ferramenta de mensuração do processo ensino-aprendizagem. O uso da 

TIC pode auxiliar a compreensão das situações que afetam a construção do 

conhecimento prático do aluno e conhecer o significado da sua experiência de 

aprendizagem, promovendo o exercício reflexivo(12).  

Estrela e Estrela(4) já discutiam o uso dessa técnica para este fim, afirmando 

que a aplicação da TIC no ensino é eficiente devido a sua simplicidade e 
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operacionalidade. Autor(5) corrobora com as opiniões de Estrela e Estrela(4) e ainda 

afirma que essa técnica tem um grande potencial na área do ensino por ser um bom 

instrumento para a formação e a pesquisa em educação(5). 

Em suma, pode-se dizer que a utilização da TIC na pesquisa em enfermagem 

possibilita reflexão e descrição de situações práticas de enfermagem; compreensão 

dos diferentes papéis assumidos pelos enfermeiros nas diversas atividades e 

processos realizados; prática reflexiva no processo de ensino em enfermagem; 

análise dos indicadores de qualidade de atendimento; subsídio para melhorias no 

funcionamento dos serviços de saúde, para determinar quais as lacunas ou áreas 

críticas que ocorrem no cuidado de enfermagem. 

Há de se ressaltar nesse estudo a afirmação de Almeida(5) que refere que a 

identificação dos incidentes críticos é um elemento chave para a tomada de decisão 

tanto dos sujeitos envolvidos na pesquisa quanto do próprio pesquisador, por levar a 

reflexão baseada em dados concretos e objetivos. Esse processo se constitui em um 

momento rico de formação, pois provoca a reflexão sobre o que aconteceu com o 

outro, e sobre sua trajetória, levando o pesquisador a refletir sobre sua própria 

atuação e trajetória profissional(5). 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Tendo em vista o objetivo inicial de sintetizar o conhecimento produzido nas 

pesquisas em enfermagem que utilizaram a técnica de incidente crítico, os resultados 

permitiram evidenciar que o Brasil é o país que mais desenvolve pesquisa utilizando 

a TIC como método de coleta e análise de dados, seguido da Inglaterra e Suécia. Em 

relação às bases de dados, a LILACS se destacou comparada às demais (MEDLINE 

e SciELO). Os anos de publicação mais predominantes foram 2000, 2002 e 2006. 

Quanto aos periódicos houve predominância da “Revista Latino-americana de 

Enfermagem”, seguido da “Acta Paulista de Enfermagem” e “Revista da Escola de 

Enfermagem da USP”.  

A maioria dos artigos utilizou a análise qualitativa, com categorização 

segundo os três componentes da TIC (situação, comportamento e consequência) e 

posterior subcategorização dos elementos. A subárea da enfermagem que se 



R e s u l t a d o s  | 100 

 

 

apresentou com maior número de artigos publicados nessa temática foi Enfermagem 

em Unidade de Terapia Intensiva. 

A TIC tem sido mais utilizada na enfermagem para analisar iatrogenias na 

assistência em saúde e avaliação dos serviços de saúde e os resultados dos estudos 

apontam sua eficiência nesse processo. Os objetivos apresentados pelos autores dos 

artigos estudados permitiram a observação de que estes foram pertinentes ao uso da 

metodologia que traz exigência crítica suficiente para propor alterações na prática e 

melhorar a qualidade e a segurança da assistência em saúde.  

A revisão integrativa realizada possibilitou a construção de uma síntese do 

conhecimento científico sobre o uso da TIC por pesquisadores da Enfermagem. 

Entretanto, vale ressaltar que o critério de inclusão de se realizar a busca somente de 

artigos via online apresentou-se como uma limitação do estudo. 

Após analisar os artigos que utilizaram a TIC como método de coleta de 

dados, percebeu-se que a sua aplicação é objetiva e eficaz, pois traz situações e 

comportamentos identificados como críticos, o que permite a reflexão de possíveis 

soluções para a melhoria do atendimento e da qualidade da assistência prestada.  

Conclui-se que o uso da TIC pela enfermagem, pela sua eficácia na resolução 

de problemas do cotidiano da prática assistencial e das relações humanas, possibilita 

análise aprofundada de fatores que interferem diretamente no cuidado prestado, bem 

como fortalece a construção do conhecimento da enfermagem e a qualidade da 

assistência à saúde. 
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Resumo: O atendimento e acompanhamento à vítima de acidente com material biológico 

necessita de atenção e deve ser realizado adequadamente às suas vítimas. O estudo 

objetivou identificar os fatores facilitadores e dificultadores existentes no fluxo de 

atendimento ao profissional acidentado com material biológico, sob a ótica dos 

trabalhadores. Pesquisa descritiva desenvolvida em 2011 com profissionais expostos a 

material biológico atendidos nas unidades públicas de referência do município de Goiânia. 

Os dados foram coletados por meio de entrevista individual com um roteiro semi-

estruturado. A análise foi realizada segundo a análise de conteúdo com o auxílio do 

software ATLAS.ti 6.2, sob a perspectiva da organização do trabalho e da subjetividade 

proposta por Christophe Dejours. Foram entrevistados 18 sujeitos, que emitiram falas 

referentes a fatores facilitadores e dificultadores do atendimento/acompanhamento ao 

acidente com material biológico distribuídos nas subcategorias “Estrutura organizacional”, 

“Apoio de pessoas próximas”, “Influência do conhecimento” e “Vivenciando a experiência”. 

Concluiu-se que a organização tanto do serviço de referência quanto do local de trabalho 

do acidentado foi determinante para o atendimento. Os serviços que estavam organizados 

viabilizaram de forma mais efetiva as consultas/acompanhamento dos profissionais, o que 

provocou nos trabalhadores um sentimento de satisfação em relação ao ambiente laboral. 

Descritores: Exposição Ocupacional; Saúde do Trabalhador; Enfermagem. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Os profissionais da área da saúde (PAS) no exercício de suas atividades laborais 

ficam expostos a possibilidade de ocorrência de acidente com material biológico e as 

consequências advindas dessa exposição. Este fato nos remete à importância da 

discussão sobre o atendimento e o acompanhamento desse agravo no contexto da 

assistência à saúde. 

Para se oferecer atendimento e acompanhamento ao acidentado com material 

biológico (MB) de forma a reduzir o risco, é importante minimizar as dificuldades existentes 

no decorrer de todo o processo, de forma a direcionar os PAS nas ações a serem tomadas 

de forma efetiva, com vistas a evitar o desenvolvimento de infecções por microrganismos 

de transmissão hematogênica, como o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), Hepatite 

B (HBV) e Hepatite C (HCV) (CDC, 2001, 2008; BALSAMO; FELLI, 2006; GARCIA; BLANK, 

2008; SPAGNUOLO; BALDO; GUERRINI, 2008; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010; RIBEIRO 

et al., 2010).  

Para direcionar essas ações, é recomendado pelos órgãos governamentais 

normativos, dentre outras medidas, um protocolo que contenha orientações quanto aos 

cuidados locais, imediatamente após o acidente, atendimento médico para avaliação da 

lesão e da exposição, recomendações profiláticas pós-exposição, solicitação de sorologias 

do acidentado e paciente-fonte quando possível e acompanhamento sorológico do 

acidentado pós-exposição conforme as recomendações vigentes (CDC, 2001, 2008; 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010; MIRANDA et al., 2011). Entretanto, na prática, é verificado 

dificuldade no cumprimento dessas recomendações e também na realização do 

atendimento e acompanhamento de forma adequada.  

Observa-se que esses protocolos são impostos de forma vertical sem serem 

submetidos a uma ampla discussão com os trabalhadores e não contemplam a 

subjetividade do e no trabalho. Para analisar as interfaces do atendimento ao profissional 

acidentado com material biológico buscou-se em Dejours, compreender a lógica da 

organização do trabalho em saúde e os trabalhadores inseridos nesse contexto com sua 

subjetividade que se organizam para viabilizar o sistema.  

A organização do trabalho impulsionada pelo capitalismo exige lucro e 

produtividade e o trabalhador precisa atender toda a demanda requerida; essa pressão 

crescente por maior produtividade despoja o trabalhador da sua subjetividade, o que 
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contribui para o agravamento das injúrias laborais, evidenciado nesse caso, pela não busca 

do atendimento ao acidente com material biológico conforme preconizado (DEJOURS, 

1987, 2001, 2004). Thofehrn et al. (2011) ressaltam que as organizações submetem seus 

trabalhadores a tensões indevidas, fato que prejudica-os diretamente, e ainda que esses 

espaços laborais transformaram-se num trabalho arriscado e perigoso, em virtude de sua 

própria organização e dos problemas desencadeados nesses profissionais. 

Outro entrave verificado por meio dessa compreensão é que o próprio protocolo de 

atendimento também inibe a subjetividade dos sujeitos por ser uma norma imposta sem 

considerar as particularidades de cada ambiente de trabalho e cada sujeito envolvido no 

processo e para Dejours (1987, 2001, 2004) trabalhar não é apenas cumprir uma tarefa, 

significa também viver a experiência, construindo um sentido pessoal para a função a ser 

executada e os trabalhadores não serem condenados apenas à obediência e a 

passividade.  

Dejours (1987) discute ainda a organização do trabalho de forma abrangente, das 

demandas estruturais, a forma e condições de desenvolvimento do trabalho e suas 

implicações na vida dos profissionais. Nesse sentido, sobre a organização do atendimento 

e acompanhamento do acidente com material biológico no Brasil, o Ministério do Trabalho 

e Emprego (2005) elaborou a Norma Regulamentadora nº 32 aprovada pela Portaria nº 

485, de 11/11/2005, a qual determina que todo local de trabalho deve ser estruturado para 

fazer a notificação desse tipo de acidente e ainda prevê o atendimento e acompanhamento, 

quando necessário, oferecendo segurança aos trabalhadores para exercerem as funções 

que lhe são atribuídas. Essa regulamentação visa reduzir os impactos negativos na vida 

dos profissionais e, consequentemente a diminuição das estratégias de defesa individuais 

e coletivas. 

Os PAS devem se preocupar com a implementação de práticas que ofereçam 

condições seguras para o desempenho das atividades, devem-se conscientizar da 

necessidade de incorporar à prática profissional a importância do atendimento, 

acompanhamento e notificação dos acidentes visando garantir sua proteção e seguridade 

de seus direitos como trabalhadores e, terem a atitude de reduzir as implicações 

decorrentes do trabalho. As consequências negativas geradas pelo acidente com material 

biológico atingem tanto os PAS, quanto as instituições empregadoras, assim, é importante 

conhecer as medidas a serem tomadas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). 

Os serviços de atendimento e acompanhamento ao acidentado com material 

biológico, fazem parte das políticas de governo já implementadas, incluindo os fluxogramas 
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de atendimento com os programas de educação permanente conforme preconizado (CDC, 

2001, 2008; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). Entretanto é consenso a dificuldade de 

realização do atendimento conforme a legislação vigente, e diversos fatores podem estar 

envolvidos nesse contexto. Assim, esse estudo busca compreender sob a ótica Dejouriana 

da subjetividade e do processo de organização do trabalho (DEJOURS, 1987, 2001, 2004) 

as interfaces que comprometem o atendimento ao profissional acidentado com material 

biológico.  

Dessa forma, nesse ambiente repleto de riscos para os profissionais, dentre eles, 

como destacado anteriormente, o biológico, é importante verificar a qualidade do 

atendimento e acompanhamento ao acidentado com material biológico e o que interfere 

nesse processo para promover a segurança aos trabalhadores, principalmente aos 

aspectos relacionados à organização do trabalho e a forma que os sujeitos enfrentam esse 

dilema através de sua subjetividade. 

Ante o exposto, o objetivo do estudo foi identificar os fatores facilitadores e 

dificultadores existentes no fluxo de atendimento ao profissional acidentado com material 

biológico, sob a ótica desse trabalhador. 

 

 

PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 

Pesquisa descritiva e exploratória desenvolvida a partir de dados do centro de 

referência em saúde do trabalhador e nas unidades de referência que realizam o 

atendimento/acompanhamento dos acidentados a material biológico no município de 

Goiânia-Goiás em 2011. 

A população do estudo foi constituída por profissionais que se expuseram a 

acidentes com material biológico atendidos nas unidades públicas de referência, cujas 

fichas de investigação de acidente de trabalho com exposição a material biológico por meio 

do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) tenham sido encaminhadas 

ao Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST). Foram excluídos os 

profissionais acidentados atendidos em unidades não referenciadas do município de 

Goiânia-GO.  

Os sujeitos foram localizados a partir dos registros de atendimento das unidades 

de referência disponíveis no CEREST, considerando o período de janeiro de 2006, ano da 
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implantação dos serviços, a dezembro de 2010. Buscou-se entrevistar profissionais 

acidentados em todos os anos e locais de referência envolvidos no estudo. O contato foi 

feito por telefone, e após os esclarecimentos sobre o estudo e consentimento do sujeito foi 

acordado o local e horário de preferência do pesquisado para a realização da entrevista. 

O número de participantes foi definido por meio da verificação da saturação dos 

temas tratados pelos participantes, momento em que o pesquisador avaliou os dados e 

considerou que a inclusão de novos participantes não contribuiria de forma significativa 

para o aperfeiçoamento da reflexão sobre a temática (FONTANELLA et al., 2011). 

Os dados foram coletados por meio de entrevista e registrados manualmente. Para 

a entrevista foi utilizado um roteiro semi-estruturado contendo a caracterização sócio-

demográfica dos sujeitos e questões específicas sobre os fatores facilitadores e 

dificultadores acerca do atendimento e acompanhamento do profissional acidentado com 

material biológico.  

Após a coleta foram digitados imediatamente, organizados e gerenciados com o 

auxílio do software ATLAS.ti 6.2 (ATLAS.ti, 2010), e, posteriormente analisados segundo o 

referencial metodológico da análise de conteúdo proposta por Bardin (2011). A análise 

obedeceu aos pressupostos apresentados por Bardin (2011). Dessa forma, a estrutura da 

análise foi desenhada em três etapas. Inicialmente realizou-se uma leitura compreensiva 

dos dados transcritos e organizados, com o intuito de impregnar do conteúdo e apreender 

as ideias centrais das falas. Posteriormente, realizou-se um agrupamento dessas, em 

núcleos de sentido e posteriormente extraíram-se as categorias temáticas dos relatos.  

Para auxiliar nesse processo, a ferramenta utilizada foi o software de análise 

qualitativa ATLAS.ti 6.2 (ATLAS.TI, 2010) que tem como objetivo facilitar o gerenciamento 

de dados textuais. Foi utilizado esse programa com a intenção de agilizar as ações 

inerentes à análise qualitativa, tais como a segmentação do texto e codificação. 

 Os dados foram analisadas à luz das recomendações brasileiras para o 

atendimento ao profissional acidentado com material biológico e do referencial da 

subjetividade e organização do trabalho proposto por Christophe Dejours (1987, 2001, 

2004). 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital de Doenças 

Tropicais protocolo nº 046/2009. Para a realização da entrevista, após o momento de 

acolhimento e explicitação dos objetivos da pesquisa e esclarecimentos éticos envolvendo 

pesquisa em seres humanos foi solicitado a assinatura do termo de consentimento livre e 

esclarecido para os que concordaram em participar. 



R e s u l t a d o s  | 109 

 

 

 

 

RESULTADOS 
 

 

Foram entrevistados 18 sujeitos, na maioria mulheres (17/94,4%), com idade de 20 

a 40 anos (13/72,2%) A maioria (10/55,6%) era constituída por técnicos de enfermagem e 

12/66,7% trabalhavam há mais de quatro anos na área. 

A maioria dos entrevistados 17/94,4% alegou já ter recebido orientações sobre 

biossegurança. Nove/50,0% profissionais afirmaram já haver sofrido acidente com material 

biológico anteriormente e conhecer o fluxograma de atendimento. Quatorze/77,8% sujeitos 

notificaram o acidente no dia do ocorrido.  

Os fatores facilitadores e dificultadores do atendimento e acompanhamento do 

acidente com material biológico foram categorias previamente definidas. As falas emitidas 

pelos sujeitos foram analisadas nessas categorias, das quais emergiram quatro 

subcategorias: “Estrutura organizacional”, “Apoio de pessoas próximas”, “Influência do 

conhecimento” e “Vivenciando a experiência” que estão dispostos nos quadros a seguir.  
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Quadro A2.1. Apresentação da síntese e falas emitidas pelas vítimas de acidente com material biológico registrados no SINAN 

classificadas em aspectos facilitadores e dificultadores referentes a subcategoria “Estrutura organizacional”. Goiânia, 2011. 

Subcategoria Classificação Síntese Falas representativas 

E
s

tr
u

tu
ra

 o
rg

a
n

iz
a

c
io

n
a

l 

Facilitadores 
O bom atendimento, a liberação no horário 
de serviço, a organização, a rapidez, ser 
atendido na própria instituição e o transporte. 

“...gostei muito do atendimento e do acompanhamento...” ASG1 

“...facilitou me liberarem no horário do serviço para realizar as 
consultas...” BIO1 

“...o agendamento sempre dar certo...” TE6 

“...outro facilitador é que não demoravam me atender nas 
consultas...” TE6  

“...fazer todos os exames e a consulta sempre no mesmo lugar...” 
TE6 

“...a disponibilidade do transporte...” BIO1 

Dificultadores 

Não ser atendido no mesmo local do 
acidente, falta de transporte, demora, 
desorganização do serviço, falta de tempo, 
falta de acompanhamento pelos profissionais 
que realizam o atendimento, o não 
atendimento no período noturno e a falta de 
qualidade no atendimento. 

“...no mesmo local que ocorresse o acidente tinha que atender, 
porque a gente fica nervosa, tem que ir pra outro lugar e ainda de 
ônibus...” TE1 

“...eles tinham que fornecer vale transporte pra gente...” ASG2  

“...às vezes demorava muito para ser atendida...” BIO1 

“...também havia uma marcação e desmarcação de consultas, 
que ficava um pouco desorganizado...” BIO1 

“...não realizei o acompanhamento porque não tive tempo por 
estar no último ano do curso...” E1 

“...achei que eles podiam ter me procurado depois do acidente 
para eu refazer os exames...” TE3 

“...o RH tinha que marcar a consulta e avisar para as pessoas não 
esquecerem...” TE10  

“...facilitaria se tivesse um médico atendendo no SAT à noite...” 
TE4 

“...o médico foi meio seco, igual médico de CAIS sabe? ...” AF1 
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Quadro A2.2. Apresentação das sínteses e falas emitidas pelas vítimas de acidente com material biológico registrados no SINAN 

classificadas em aspectos facilitadores e dificultadores referentes a subcategoria “Apoio de pessoas próximas”. Goiânia, 2011. 

Subcategoria Classificação Síntese Falas representativas 

A
p

o
io

 d
e

 p
e

s
s
o

a
s
 p

ró
x
im

a
s
 

Facilitadores 
O apoio oferecido pelos colegas e o apoio 
do paciente em permitir a coleta do sangue 
para a realização dos testes rápidos. 

“...outra coisa que ajudou, foi o companheirismo de um colega de 
trabalho meu que viu o acidente, se não fosse ele, eu não teria 
comunicado...” TE1 

“...um colega me orientou, senão não procuraria ajuda por causa 
do acidente de jeito nenhum...” TE6 

“...o paciente liberou a coleta do sangue...” TE3 

Dificultadores 
Falta de apoio de pessoas próximas como o 
colega, a chefia e o médico do trabalho. 

“...minha chefe poderia ter sido melhor, não me ajudou em nada, 
nem respeitava. Eram mal educados, me desconsiderava como 
se eu não tivesse nenhum valor...” ASG1 

“...o médico do trabalho foi muito objetivo e brigou comigo porque 
eu não estava de óculos...” TE7 
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Quadro A2.3. Apresentação das sínteses e falas emitidas pelas vítimas de acidente com material biológico registrados no SINAN 

classificadas em aspectos facilitadores e dificultadores referentes a subcategoria “Influência do conhecimento”. Goiânia, 2011. 

Subcategoria Classificação Síntese Falas representativas 

In
fl

u
ê
n

c
ia

 d
o

 C
o

n
h

e
c
im

e
n

to
 

Facilitadores 

O conhecimento do profissional acidentado 
em relação ao protocolo e o conhecimento 
dos profissionais responsáveis pela 
realização do atendimento. Outra 
observação foi referente a importância da 
capacitação oferecida pelo serviço com 
orientações sobre as condutas 
preconizadas. 

“...eu sabia que tinha que levar o sangue e que tinha que ser 
atendido em duas horas no máximo...” TE3 

“...o atendimento foi muito bom, eles tinham conhecimento sobre 
o assunto...” TE7 

“...uma coisa muito importante, foi quando eu entrei no serviço, na 
admissão eu recebi um curso com orientações sobre 
biossegurança, daí eu sabia o que fazer...” TE2 

Dificultadores 

A falta de conhecimento do próprio 
profissional e dos responsáveis pela 
realização do atendimento sobre o protocolo 
e as condutas recomendadas e a não 
realização de orientações adequadas. 

“...dificultou eu não saber que tinha que levar o sangue, nem os 
dados do paciente que precisavam para tomar as providências...” 
TE1 

“...eles são mal informados quanto a tudo de acidente de 
trabalho...” TE9 

“...outro dificultador foi a falta de orientação, além disso eu que 
tinha que ligar, agendar a consulta e ir no (local), ninguém me 
explicou o que fazer,  nem ao menos onde era esse lugar...” E1 
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Quadro A2.4. Apresentação das sínteses e falas emitidas pelas vítimas de acidente com material biológico registrados no SINAN 

classificadas em aspectos facilitadores e dificultadores referentes a subcategoria “Vivenciando a experiência”. Goiânia, 2011. 

Subcategoria Classificação Síntese Falas representativas 

V
iv

e
n

c
ia

n
d

o
 a

 

e
x
p

e
ri

ê
n

c
ia

 

Facilitadores 

Ter sofrido um acidente prévio com material 
biológico, ser profissional da área da saúde 
e o medo vivenciado no decorrer do 
acidente. 

“...acho que ajudou eu ser profissional da área da saúde...” AF1 

“...a experiência do outro acidente facilitou a busca desse...” TP1 

“...o medo me ajudou a me preocupar, dar atenção ao acidente e 
procurar ajuda...” TE2 

Dificultadores 
Os profissionais não referiram fatores 
dificultadores referentes a essa 
subcategoria. 

_ 
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DISCUSSÃO 

 

 

A maioria dos acidentados do estudo era técnico em enfermagem e mulheres 

jovens, dados que corroboram com outros achados (LIMA; OLIVEIRA; RODRIGUES, 

2011; VIEIRA; PADILHA; PINHEIRO, 2011) essa população jovem também 

caracteriza a própria forma de organização do trabalho da área da saúde brasileira. A 

maior parte dos sujeitos notificou o acidente no dia do ocorrido, fato importante e 

imprescindível para se conhecer o diagnóstico real da situação de ocorrência desse 

tipo de acidente no Brasil, além de permitir a implementação de medidas preventivas 

efetivas (MUROFUSE; MARZIALE; GEMELLI, 2005; SPAGNUOLO; BALDO; 

GUERRINI, 2008).  

Os fatores facilitadores envolvidos no atendimento e acompanhamento do 

acidente com material biológico, destacados na subcategoria “estrutura 

organizacional” foi referente tanto às unidades sentinela quanto aos locais de trabalho 

dos acidentados.  

Observou-se por meio das falas, que quando o serviço apresenta-se de forma 

organizada o atendimento e acompanhamento ao acidente com material biológico 

ocorre de forma natural conforme as recomendações vigentes e contribui também 

para reduzir a ocorrência de acidentes. Mostra que o trabalho organizado é qualificado 

e revela a própria subjetividade do trabalhador quanto a satisfação no ambiente 

laboral (CARDOSO, 2001).  

No momento do acidente a subjetividade encontra-se no ápice pelos 

sentimentos e emoções vivenciados nesse período. E é um momento crucial nas 

tomadas de decisões na busca pelo atendimento. Nesse contexto, o “apoio de 

pessoas próximas” foi fundamental e ocorreu tanto por parte de familiares, quanto 

colegas de trabalho, professor e chefia. Na ocorrência do acidente, a subjetividade do 

trabalhador desvia o foco da proatividade em busca da solução em detrimento dos 

sentimentos vivenciados pela própria exposição. Nesse caso, há a perda da 

capacidade mobilizadora do corpo, da inteligência e da reflexão para a tomada de 

decisão em busca da sua própria proteção (DEJOURS, 2004). Por essa razão o 

companheirismo foi importante pois o acidente constitui-se em um momento de 

desespero no qual a pessoa necessita de ajuda do outro no direcionamento das 

ações. 
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Dessa forma, essa outra pessoa pode contribuir nesse momento de 

fragilidade do ser acidentado tanto positivamente na busca pelo atendimento de forma 

correta, dentro das recomendações vigentes, como também negativamente, 

influenciando de acordo com seus valores e crenças sobre a banalização do acidente 

e da não necessidade do atendimento como preconizado. Essa banalização é gerada 

pela competividade e rentabilidade no trabalho presentes nas formas de organização 

e gestão do capitalismo (DEJOURS, 2004). 

 A banalização do acidente pelo colega é uma estratégia de defesa contra as 

pressões vivenciadas na organização do trabalho como a repreensão e a ameaça da 

perda do emprego (DEJOURS, 1987). Por esses mesmos motivos a banalização do 

acidente pela gestão é uma forma de manter o serviço em funcionamento no sentido 

de produzir um bem imaterial ainda que em detrimento da valorização do ser humano 

(DEJOURS, 2004). A falta de apoio por parte do gestor dificultou o atendimento ao 

acidentado com material biológico e potencializou seu sofrimento pela falta de 

reconhecimento verbalizado pelo trabalhador (DEJOURS, 2001) 

Assim o acidentado, com a subjetividade aflorada e frágil não é capaz de 

decidir pela conduta correta, e se expõe à influência do outro. Como o viver junto faz 

parte da experiência do trabalho e o exercício da atividade laboral envolve uma 

coletividade, seus saberes, fazeres, habilidades, modos operatórios e afetividade 

(DEJOURS, 2004) a influência do e sobre o outro é inevitável. E é nesse contexto que 

a subjetividade do trabalho aflora no sentido de garantir a permanência no grupo e a 

produtividade dele requerida.  

O apoio de pessoas próximas surgiu como uma novidade nesse estudo, e é 

um tema complexo pois necessita de capacitação dos envolvidos para lidar com as 

diversas interfaces das relações interpessoais e suas formas de enfrentamento ao 

que está prescrito, questões cada vez mais emergentes no mundo atual. 

Dentre outras coisas, esse apoio depende do conhecimento, seja formal ou 

informal, o qual contribui para a efetivação do atendimento como referido pelos 

sujeitos de que o acidente prévio com material biológico apresentou-se como 

oportunidade de se conhecer o protocolo de atendimento.  

A qualificação e divulgação desse protocolo é dever e responsabilidade das 

instituições empregadoras e objetiva nortear os profissionais, delimitar suas ações e 

condutas frente ao acidente. A apropriação desse protocolo pelos trabalhadores é 

fundamental para que possam exercer suas atividades de forma segura e trata-se de 
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uma questão legal disposta na Norma Regulamentadora nº 32 (MINISTÉRIO DO 

TRABALHO E EMPREGO, 2005). É responsabilidade das instituições contratantes 

na realização de Educação em serviço propiciar informações sobre as condutas frente 

ao acidente com material biológico aos seus colaboradores, visando reduzir o risco e 

consequentemente proporcionar um ambiente de trabalho mais seguro (LIMA; 

OLIVEIRA; RODRIGUES, 2011).   

Mediante a necessidade de capacitações qualificadas, Miranda et al. (2011) 

publicaram um guia contendo todas as condutas a serem realizadas após exposição 

a material biológico de forma simplificada com vistas a contribuir para a adesão ao 

protocolo e consequentemente a organização do trabalho.  

Nesse protocolo/fluxograma deve estar incluso: 1) descrição dos tipos de 

exposição que representam risco de infecção; 2) descrição dos procedimentos para 

notificação imediata e avaliação das exposições; 3) identificação de um profissional 

qualificado para realizar todos os procedimentos recomendados para o caso 

(avaliação médica, prescrição de exames, quimioprofilaxia quando indicada e 

aconselhamento), de acordo com as recomendações mais atualizadas (CDC, 2008; 

GARCIA; BLANK, 2008; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). 

Verificou-se que o número de entrevistados que afirmaram a ocorrência de 

acidentes anteriores foi igual ao número dos que referiram conhecimento do 

fluxograma de atendimento ao acidentado com material biológico (9/50,0%). Isso 

induz a ideia de que os profissionais conheceram o fluxo de atendimento por meio da 

experiência do acidente e busca por atendimento. Damasceno et al. (2006) que a 

experiência prévia de acidente provoca amadurecimento e possibilidade de 

aprendizagem em relação as condutas pós acidente. É inegável que a construção do 

conhecimento ocorreu, contudo, isso representa um preço alto e intangível para os 

profissionais.  

Considera-se que o protocolo de atendimento ao acidente com material 

biológico, bem como o conhecimento do fluxograma impostos pelos órgãos 

governamentais (prescritos) e adotados pelos serviços são fundamentais, mas por si 

não garantem a realização do atendimento/acompanhamento. Essas prescrições são 

exclusivamente técnicas e não se afinam com a realidade vivenciada no trabalho, que 

inclui a subjetividade do trabalhador. Esse afinamento necessita da cooperação dos 

trabalhadores que por meio de acordos articule o prescrito (técnicas) com as 

necessidades reais e sociais do ambiente de trabalho (DEJOURS, 2004).  
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Os dados confirmam a ausência dessa articulação nas atividades educativas, 

pois a metade dos entrevistados afirmou conhecer o fluxograma de atendimento com 

material biológico. A capacitação profissional sobre biossegurança foi apontada como 

facilitador e a falta de conhecimento do protocolo como dificultador da busca pelo 

atendimento. Assim, não obstante a realização de capacitação pelas instituições 

empregadoras há também a necessidade de discutir coletivamente os protocolos 

considerando a subjetividade dos trabalhadores. Essa discussão, como afirmado por 

Dejours, é a “oportunidade insubstituível de aprender o respeito pelo outro, a 

confiança, a convivência, a solidariedade e de aprender a trazer uma contribuição 

para a construção de regras de trabalho, que não se limitam absolutamente a regras 

técnicas, mas que considere, ao mesmo tempo, as regras sociais” (CARDOSO, 2001 

p. 91). 

Os resultados mostram que a maior parte dos fatores dificultadores estão na 

subcategoria “estrutura organizacional”. Vale lembrar que qualquer instituição, pública 

ou privada, deve ser totalmente responsável pelo acompanhamento do seu 

profissional de saúde, vítima de acidente ocupacional, arcando com todos os ônus 

advindos dos casos como preconizado nas normas trabalhistas do país (MINISTÉRIO 

DO TRABALHO E EMPREGO, 2005). Na visão Dejouriana a eliminação desses 

entraves na organização do trabalho e no fluxo de atendimento favorece uma atitude 

protetora, reduzindo os riscos, além de aumentar a satisfação dos trabalhadores em 

relação ao ambiente de trabalho (DEJOURS, 1987). 

Aspectos dessa forma de organização constituem-se na pressa em função da 

sobrecarga de trabalho, as deficiências estruturais e materiais que se apresentaram 

como algumas das principais causas relacionadas aos acidentes envolvendo material 

biológico (DAMASCENO et al., 2006).  

A estrutura organizacional imposta pelas empresas pode gerar cansaço e 

fadiga aos profissionais, o que segundo estudo aumenta a incidência de possíveis 

acidentes ocupacionais, pois há a realização de um trabalho árduo, exercido de 

maneira rápida, em mais de um estabelecimento de saúde, a qual é a representação 

típica do trabalho exercido pelos profissionais que atuam na assistência à saúde 

(LIMA; PINHEIRO; VIEIRA, 2007). Soma-se a isso o risco pelo exercício de tarefa 

regular, fixa, repetitiva e imutável (DEJOURS; DESSORS; DESRIAUX, 1993). Vieira, 

Padilha e Pinheiro (2011) ressaltam que para prevenir os acidentes com material 
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biológico, é importante desenvolver ações voltadas às melhorias das condições e 

organização do trabalho.  

Essa organização do trabalho, segundo Dejours (2004) advém de uma lógica 

institucional interna desenvolvida pela inteligência humana, entretanto esses 

princípios da rígida organização do trabalho podem desencadear uma contradição, 

de um lado gera o crescimento da produtividade e da riqueza, e de outro dá lugar a 

erosão da subjetividade e na vida no trabalho. Fato que se agrava, pela subjetividade 

ser um fator essencial para a segurança dos trabalhadores, principalmente no 

atendimento ao acidente com material biológico por ser uma ação que depende, em 

grande parte, da decisão do trabalhador em buscar o acompanhamento conforme o 

recomendado. 

Sarquis e Felli (2009) ressaltam a necessidade de reestruturação 

organizacional, acerca dos recursos humanos, materiais, estruturais e 

comportamentais, no intuito de reduzir os riscos envolvidos na dinâmica do trabalho 

em saúde.  

Avaliar as variáveis organizacionais que compõem o cotidiano dos processos 

de trabalho no ambiente hospitalar é uma importante estratégia para se identificar as 

medidas preventivas que possam ser implementadas para modificar essa realidade 

(SÊCCO et al., 2008). 

Essa realidade é permeada por sentimentos como o medo apontados na 

subcategoria “vivenciando a experiência” que representou um impulsor na busca pelo 

atendimento. Autores afirmaram que esses sentimentos são individuais e sugerem 

estar vinculados à personalidade de cada sujeito (DAMASCENO et al., 2006). Esses 

sentimentos estão ligados à subjetividade no trabalho e constituem em defesas que 

tanto podem ocultar a percepção do risco quanto ser propulsor à tomada de decisão. 

Por meio da subjetividade, expressa por sentimentos, o acidentado acessa a 

subjetividade do outro que pode se mobilizar potencializando a busca por atendimento 

(MOLINIER; 2003). 

A compreensão a que se propôs esse estudo é complexa, pois abrange desde 

os aspectos organizacionais até a subjetividade do sujeito e a interferência disso na 

efetividade ou não do atendimento e acompanhamento do acidente com material 

biológico. A área da saúde necessita de uma visão de multidimensionalidade do 

trabalhador, desde o saber fazer ao saber ser, integrando o pensar e agir, o que 

necessita aprimorar o autoconhecimento, a autopercepção, o autocontrole, todos 
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elementos componentes da subjetividade dos sujeitos (THOFEHRN et al., 2011). 

Dessa forma, trabalhar com vistas a potencializar a dimensão da subjetividade não é 

somente produzir, mas é transformar a si mesmo (DEJOURS, 2004). A manifestação 

dessa subjetividade ocorre no contexto do trabalho e necessita de uma 

gestão/gerência organizacional que avance no sentido de incorporar à rigidez de 

normas e protocolos existentes (técnico), a subjetividade expressa pelo conjunto de 

trabalhadores no real do trabalho (MARTINS; ROBAZZI; BOBROFF, 2010).  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao buscar os fatores dificultadores e facilitadores para o atendimento do 

profissional acidentado observou-se que a organização tanto do serviço de referência 

quanto do local de trabalho do acidentado foi determinante para o atendimento. Os 

serviços que estavam organizados viabilizaram de forma mais efetiva as 

consultas/acompanhamento dos profissionais, especialmente se esse atendimento 

ocorreu no próprio local do acidente. Essa organização do trabalho provocou nos 

trabalhadores um sentimento de satisfação em relação ao ambiente laboral. A 

satisfação no trabalho pode gerar como consequência o aumento da produtividade e 

diminuição de sentimentos negativos. 

Em contraposição, a desorganização do serviço conferiu ao acidentado a 

insegurança e a falta de resolutividade preconizada pela legislação. Situações que 

expõem o acidentado ao sofrimento e a insatisfação pelo não reconhecimento do seu 

valor enquanto pessoa/trabalhador que interferem no significado atribuído ao 

exercício do trabalho e consequentemente na sua produtividade e nas relações 

estabelecidas nesse ambiente.  

Essa organização extrapola a presença de um fluxo delimitado e estabelecido 

para o atendimento, deve ir além, e ter uma dinamicidade tal, que considere os 

aspectos subjetivos e perpassem pela pró-atividade dos profissionais que atendem e 

pelos sentimentos vivenciados pelo acidentado. 

O protocolo de atendimento ao acidente com material biológico, imposto pelos 

órgãos competentes e implantado pelos ambientes laborais nas instituições de saúde 

e nas unidades de referências para o atendimento é importante, entretanto, ele não é 
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suficiente para cumprir o seu objetivo. O estudo evidenciou que existem fatores 

relacionados a subjetividade dos trabalhadores que interferem na tomada de decisão 

em relação às condutas frente ao atendimento/acompanhamento. Assim, considera-

se que é necessário flexibilizar a rigidez imposta nesses fluxogramas, permeando-os 

com a subjetividade inerente aos trabalhadores e a realidade dos ambientes laborais. 

Dessa forma é importante que os trabalhadores invistam no trabalho, principalmente 

no sentido de construir uma proposta coletiva de protocolo de atendimento ao 

acidente com material biológico adequada para cada ambiente vivenciado de acordo 

com as normativas vigentes para que não percam as esperanças, participem e 

visualizem a importância da temática. 

Assim, os pontos facilitadores e dificultadores identificaram as fortalezas e 

fragilidades acerca do atendimento e acompanhamento do acidente com material 

biológico que necessitam ser discutidas em cada serviço. As unidades laborais 

necessitam rever sua estrutura organizacional e compreender a Psicodinâmica 

proposta por Dejours para repensar o seu processo de trabalho. 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

ATLAS.ti - ATLAS.ti Scientific Software Development, Berlin. ATLAS.ti 6. What's new 

in v.6.2 [Internet]. Berlim (Alemanha): ATLAS.ti; 2010 [cited 2012 feb 22]. Available 

from: http://www.ATLASti.com/uploads/media/newfeatures62.pdf. 

Bardin L. Análise de conteúdo. Portugal: Edições 70; 2011. 

Balsamo AC, Felli VEA. Estudo sobre os acidentes de trabalho com exposição aos 

líquidos corporais humanos em trabalhadores da saúde de um hospital universitário. 

Rev Lat Am Enfermagem. 2006;14(3):346-53. 

Cardoso MR. Christophe Dejours. Ágora (Rio J.) [Internet]. 2001 [cited 2012 feb 

22];4(2):89-94. Available from: http://www.scielo.br/pdf/agora/v4n2/v4n2a07.pdf. 

CDC - Center for Disease Control and Prevention. Guideline for the management of 

occupational exposure to HBV, HCV, HIV and recommendations for postexposure 

prophylaxis. MMWR [Internet]. 2001 [cited 2012 fev 22];50(RR11):1-52. Available 

from: http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5011a1.htm. 

http://www.atlasti.com/uploads/media/newfeatures62.pdf
http://www.scielo.br/pdf/agora/v4n2/v4n2a07.pdf
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5011a1.htm


R e s u l t a d o s  | 121 

 

 

CDC - Center for Disease Control and Prevention. Workbook for designing, 

implementing, and evaluating a sharps injury prevention program. Atlanta: CDC; 2008. 

Damasceno AP, Pereira MS, Souza ACS, Tipple AFV, Prado MA. Acidentes 

ocupacionais com material biológico: a percepção do profissional acidentado. Rev 

Bras Enferm. 2006;59(1):72-7. 

Dejours C. A banalização da injustiça social. Rio de Janeiro: FGV; 2001. 

Dejours C. Loucura do trabalho. São Paulo: Oboré; 1987. 

Dejours C. Subjetividade, trabalho e ação. Revista Produção. 2004;14(3):27-34. 

Dejours C, Dessors D, Desriaux F. Por um trabalho, fator de equilíbrio. Rev. adm. 

empres. [Internet]. 1993 [cited 2012 feb 22];33(3):98-104. Available from: 

http://rae.fgv.br/sites/rae.fgv.br/files/artigos/10.1590_S0034-

75901993000300009.pdf. 

Fontanella BJB, Luchesi BM, Saidel MGB, Ricas J, Turato ER, Melo DG. Amostragem 

em pesquisas qualitativas: proposta de procedimentos para constatar saturação 

teórica. Cad Saude Publica. 2011;27(2):389-94. 

Garcia LP, Blank VLG. Condutas pós-exposição ocupacional a material biológico na 

odontologia. Rev Saude Publica. 2008;42(2):279-86. 

Lima FA, Pinheiro PNC, Vieira NFC. Acidentes com material perfurocortante: 

conhecendo os sentimentos e as emoções dos profissionais de enfermagem. Esc. 

Anna Nery. 2007;11(2):205-11. 

Lima LM, Oliveira CC, Rodrigues KMR. Exposição ocupacional por material biológico 

no hospital Santa Casa de Pelotas - 2004 a 2008. Esc. Anna Nery. 2011;15(1):96-

102. 

Martins JT, Robazzi MLCC, Bobroff MCC. Prazer e sofrimento no trabalho da equipe 

de enfermagem: reflexão à luz da psicodinâmica Dejouriana. Rev Esc Enferm USP. 

2010;44(4):1107-11. 

Ministério da Saúde. Recomendações para terapia antirretroviral em adultos 

infectados pelo HIV- 2008. Suplemento III - Tratamento e prevenção. Recomendações 

para abordagem da exposição ocupacional a materiais biológicos: HIV e hepatites B 

e C. Brasília (Brasil): Ministério da Saúde; 2010. 

Ministério do Trabalho e Emprego. Portaria nº 485, de 11 de novembro de 2005 – 

Aprova a norma regulamentadora nº 32 (segurança e saúde no trabalho em 

estabelecimentos de saúde). Brasília (Brasil): Ministério do Trabalho e Emprego; 

2005. 

http://rae.fgv.br/sites/rae.fgv.br/files/artigos/10.1590_S0034-75901993000300009.pdf
http://rae.fgv.br/sites/rae.fgv.br/files/artigos/10.1590_S0034-75901993000300009.pdf


R e s u l t a d o s  | 122 

 

 

Miranda FMD, Von Stein Junior A, Petreli S, Pires MR, Soares LG, Ribeiral BN et al. 

A contribution to occupational health: a guide on the exposure to biological fluids. Rev 

Esc Enferm USP. 2011;45(4):1018-22. 

Molinier P. Sujeito e subjetividade: questões metodológicas em psicodinâmica do 

trabalho. Rev. Ter. Ocup. Univ. São Paulo. 2003;14(1):43-7. 

Murofuse NT, Marziale MHP, Gemelli LMG. Acidente com material biológico em 

hospital universitário do oeste do Paraná. Rev Gaucha Enferm. 2005;26(2):168-79. 

Ribeiro LCM, Souza ACS, Neves HCC, Munari DB, Medeiros M, Tipple AFV. 

Influência da exposição a material biológico na adesão ao uso de equipamentos de 

proteção individual. Ciênc. cuid. saúde. 2010;9(2):325-32. 

Sarquis LMM, Felli VEA. Os sentimentos vivenciados após exposição ocupacional 

entre trabalhadores de saúde: fulcro para repensar o trabalho em instituições de 

saúde. Rev Bras Enferm. 2009;62(5):701-4. 

Sêcco IA, Robazzi ML, Shimizu DS, Rúbio MM. Typical occupational accidents with 

employees of a university hospital in the south of Brazil: epidemiology and prevention. 

Rev Lat Am Enfermagem. 2008;16(5):824-31. 

Spagnuolo RS, Baldo RCS, Guerrini IA. Análise epidemiológica dos acidentes com 

material biológico registrados no Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – 

Londrina-PR. Rev Bras Epidemiol. 2008;11(2):315-23. 

Thofehrn MB, Amestoy SC, Porto AR, Dal Arrieira ICO, Dal Pai D. A dimensão da 

subjetividade no processo de trabalho da enfermagem. Rev. enferm. Saúde [Internet]. 

2011 [cited 2012 feb 22];1(1):190-8. Available from: 

http://www.ufpel.edu.br/revistas/index.php/enfermagemesaude/article/view/58/43. 

Vieira M, Padilha MI, Pinheiro RDC. Analysis of Accidents with Organic Material in 

Health Workers. Rev Lat Am Enfermagem. 2011;19(2):332-9. 

http://www.ufpel.edu.br/revistas/index.php/enfermagemesaude/article/view/58/43


R e s u l t a d o s  | 123 

 

 

5. Artigo 3 

 

 

A SUBJETIVIDADE E A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO NO ATENDIMENTO E 

ACOMPANHAMENTO DO ACIDENTE COM MATERIAL BIOLÓGICO  

 

Luana Cássia Miranda RibeiroI 

Adenicia Custódia Silva e SouzaII 

 

I- Enfermeira. Mestranda do Programa de Pós Graduação da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal 
de Goiás (FEN/UFG). Goiânia, Goiás, Brasil. E-mail: luaufg@yahoo.com.br  
II- Enfermeira. Doutora. Professora da FEN/UFG. Goiânia, Goiás, Brasil. E-mail: adeniciafen@gmail.com 

 

 

Resumo: Pesquisa descritiva exploratória realizada em 2011 com o objetivo de 

analisar o atendimento e o acompanhamento sob a ótica do profissional acidentado 

com material biológico. A população foi constituída por profissionais vítimas de 

acidente com material biológico, atendidos nos serviços públicos de referência da 

Secretaria Municipal de Saúde do município de Goiânia-GO. Os dados foram 

coletados por meio de entrevista semi-estruturada com abordagem individualizada 

por meio de um roteiro previamente estruturado, utilizando a técnica de incidente 

crítico proposta por Flanagan. A análise se deu por meio da análise de conteúdo com 

auxílio do software de análise qualitativa, sob a perspectiva da subjetividade e da 

organização do trabalho proposto por Christophe Dejours. Participaram 18 sujeitos, 

dos quais as falas foram distribuídas em duas categorias “A organização do trabalho 

e o atendimento/acompanhamento do acidente com material biológico” e “A 

subjetividade e o atendimento/acompanhamento do acidente com material biológico”. 

Observou-se baixa resolutividade no atendimento devido a falta de qualidade, desde 

o encaminhamento até as orientações e fechamento do caso. O desafio para melhorar 

a qualidade do atendimento envolve a necessidade de ampliar a participação coletiva 

e partilhada dos trabalhadores no processo de discussão no ambiente laboral. 

Descritores: Saúde do Trabalhador; Exposição Ocupacional; Enfermagem. 
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O atendimento ao profissional acidentado com material biológico deve ser 

realizado de imediato, uma vez que o acidente pode lhe gerar consequências à saúde, 

expondo-o aos riscos de infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), Vírus 

da Hepatite B (HBV), Vírus da Hepatite C (HCV), dentre outros (CDC, 2001, 2008; 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). Mesmo não havendo soro conversão, o acidente 

pode desencadear o sofrimento do trabalhador e de sua família (CDC, 2008). O 

atendimento e o acompanhamento pressupõe uma organização tanto do ambiente 

laboral quanto dos serviços de referência.  

Essa organização do trabalho deve conferir segurança aos trabalhadores 

acidentados e isso tem sido buscado por meio da implementação de protocolo 

específico de atendimento/acompanhamento ao acidente com material biológico que 

contemple as todas as ações a serem desenvolvidas. O protocolo deve conter 

orientações quanto aos cuidados locais, imediatamente após o acidente, atendimento 

médico para avaliação da lesão e da exposição, recomendações profiláticas pós-

exposição, solicitação de sorologias do acidentado e paciente-fonte quando possível 

e acompanhamento sorológico do acidentado pós-exposição conforme as 

recomendações vigentes (CDC, 2001, 2008; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010; 

MIRANDA et al., 2011). 

Esse protocolo, apesar de importante, quando é estabelecido e imposto aos 

trabalhadores, inibe a sua subjetividade e os obrigam a se adaptar na forma como 

está proposto pelo sistema, independente de sua vontade e da realidade do ambiente. 

A organização do trabalho, dessa forma, representa a atividade de um “outro” que se 

impõe ao trabalhador, gerando uma disputa entre o desejo que é subjetivo e a 

obrigatoriedade que é objetiva (DEJOURS, 1987, 2004). Trabalhar é engajar sua 

subjetividade num mundo hierarquizado, ordenado e coercitivo, perpassado pela luta 

para a dominação. Entretanto, a rigidez e a imposição levam a uma resistência dos 

profissionais e consequentemente ao descumprimento das condutas propostas no 

fluxograma devido ao não reconhecimento das particularidades (DEJOURS, 2004). 

Para compreender esses questionamentos, Dejours (2004) analisa a relação de 

trabalho e subjetividade, na qual desenvolveu dois importantes conceitos: o do 

trabalho prescrito e o do real, que diferem o trabalho em duas situações, a realidade 

vivida pelo profissional e o que precisa realizar, imposto pela organização do trabalho, 
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sendo esses discrepantes. Para transformar as situações de trabalho deve-se 

considerar os aspectos subjetivos do indivíduo (DEJOURS, 1987). 

O acidente com material biológico constitui-se em uma situação de emergência 

e as consequências geradas por esse tipo de acidente atingem negativamente tanto 

os PAS, quanto as instituições empregadoras (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). É 

indiscutível a necessidade de adequar o trabalho prescrito das normativas vigentes 

ao trabalho real vivenciado. 

Nesse sentido, a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia por meio do 

Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) estabeleceu um 

fluxograma de atendimento e acompanhamento ao acidentado, no qual determinou 

quatro unidades de referência para realizar o primeiro acolhimento e atendimento 

emergencial. Tais unidades são de atendimento primário à saúde e estão localizadas 

em diferentes regiões do município (Centro de Assistência Integral à Saúde - CAIS 

Novo Mundo, Centros Integrados de Assistência Médico-Sanitária - CIAMS Novo 

Horizonte, Maternidade Nascer Cidadão e CAIS Cândida de Morais). Para a 

realização do acompanhamento, os acidentados são encaminhados ao Centro de 

Referência em Diagnóstico e Tratamento (CRDT) para consultas periódicas. 

O atendimento e o acompanhamento ao acidentado com material biológico 

para se tornarem mais efetivos e eficientes precisam atender a todas as demandas, 

perpassando a legalidade e as condutas adequadas, permeando a experiência 

individual do sujeito e coletiva da própria organização do trabalho. Diante dessa 

necessidade, esse estudo busca compreender sob a ótica Dejouriana da 

subjetividade e do processo de organização do trabalho (DEJOURS, 1987, 2001, 

2004) os entraves existentes no decorrer do processo de 

atendimento/acompanhamento com vistas à promoção da segurança desses 

trabalhadores.  

Assim, o objetivo desse estudo foi analisar o atendimento e o 

acompanhamento sob a ótica do profissional acidentado com material biológico nos 

serviços públicos de referência da Secretaria Municipal de Saúde do município de 

Goiânia-GO. 
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PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 

Pesquisa descritiva exploratória de abordagem qualitativa realizada no 

município de Goiânia-Goiás em 2011, com a utilização da Técnica do Incidente Crítico 

como norteadora dos procedimentos metodológicos tanto, para a coleta dos dados 

quanto, para a sua organização e validação (FLANAGAN, 1973). 

A população foi constituída por profissionais vítimas de acidente com material 

biológico, atendidos nos serviços públicos de referência do município, cujas fichas de 

investigação de acidente de trabalho com exposição a material biológico proposta 

pelo Ministério da Saúde por meio do Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (SINAN), foram preenchidas e encaminhadas ao CEREST. 

Os critérios de inclusão utilizados para os participantes do estudo foram: ser 

profissional que atua em ambientes de assistência à saúde; ter sofrido acidente prévio 

com material biológico e a ficha de notificação do SINAN ter sido encaminhada ao 

CEREST e estar em pleno gozo de suas faculdades mentais. Foram excluídas as 

vítimas de acidente com material biológico, com fichas no CEREST, mas que foram 

atendidas em unidades não referenciadas do município de Goiânia-GO.  

Para a localização dos sujeitos da pesquisa, foram consideradas as fichas 

existentes no CEREST, por meio das quais foi realizada a busca dos dados, visando 

encontrar as informações pessoais, como endereço, número de telefone e local de 

trabalho. Esses profissionais acidentados foram contatados via telefone e convidados 

a participarem da pesquisa, no caso de aceite foi acordado o local e horário de 

preferência do pesquisado para a realização da mesma. O pesquisador foi o 

responsável pela realização das entrevistas visando fidedignidade, precisão e 

completude dos dados, o qual se deslocou para o local de preferência do entrevistado 

que abrangeu toda a região metropolitana de Goiânia.  

Os dados foram coletados por meio de entrevista semi-estruturada com 

abordagem individualizada por meio de um roteiro previamente estruturado contendo 

duas partes: a primeira, com dados de caracterização sócio-demográficas dos sujeitos 

e a segunda, com questões norteadoras referentes à temática, utilizando a técnica de 

incidente crítico proposta por Flanagan (1973). Essas direcionavam o sujeito para o 

relato de situações ocorridas durante o atendimento e acompanhamento do 

profissional acidentado.  
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Esse roteiro foi submetido a especialistas na área de conhecimento que 

julgaram aspectos referentes à forma e conteúdo, realizando sua avaliação aparente 

e também verificaram sua adequação aos objetivos propostos. Após esse processo 

foi realizado o teste piloto, aplicando esse instrumento a dois sujeitos que não faziam 

parte do universo da pesquisa a fim de verificar sua operacionalidade, eficiência e 

coerência quanto aos objetivos do estudo.  

Durante as entrevistas, de cada sujeito buscava-se apenas o atendimento 

identificado na ficha do acidente registrado no SINAN e os dados foram registrados 

manualmente pelo entrevistador, que ao término de sua realização, fez a leitura para 

que o entrevistado pudesse validar as informações por ele oferecidas.  

No caso da Técnica de Incidente Crítico (TIC) é importante o pesquisador 

atuar de forma ativa com questionamentos que instiguem o entrevistado, no sentido 

de garantir que o relato feito nas entrevistas caracterize um incidente crítico, que é 

composto pela tríade: situação, comportamento e consequência (FLANAGAN, 1973). 

As entrevistas perfizeram um tempo de 20 a 40 minutos de duração. Essas foram 

digitadas imediatamente após a coleta visando garantir a fidedignidade dos registros 

dos relatos.  

A coleta foi encerrada mediante a saturação dos dados emitidos pelos 

sujeitos, ou seja, a partir do momento que houve a repetição do conteúdo dos dados. 

Esse fechamento por meio da saturação teórica acontece quando o pesquisador 

avalia os dados e considera que a inclusão de novos participantes não contribui de 

forma significativa para o aperfeiçoamento da reflexão sobre a temática 

(FONTANELLA et al., 2011).  

Após as etapas de coleta e transcrição, os dados foram avaliados e validados 

concomitantemente por três pesquisadores com experiência em incidentes críticos 

com o objetivo de verificar se os relatos caracterizaram incidente crítico e se estão 

devidamente alocados nos três elementos que o constitui: situação, comportamento 

e consequência, visando empregar a técnica em sua totalidade e se aprimorar de todo 

seu potencial (FLANAGAN, 1973). Após essa avaliação esses dados compuseram o 

banco para a análise qualitativa. 

A análise obedeceu aos pressupostos da análise de conteúdo apresentados 

por Bardin (2011) e utilizou o software de análise qualitativa ATLAS.ti 6.2 (ATLAS.TI, 

2010) para facilitar o gerenciamento de dados textuais. Assim, os dados foram lidos 

exaustivamente, codificados “coding” (ideias centrais), esses códigos foram 
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agrupados por proximidade (núcleos de sentido) por meio da ferramenta de “code-link 

manager” e, por fim, congregados em famílias (categorias temáticas) por meio da 

opção “open family manager”. Após essa etapa foi realizada a inferência de cada 

categoria/família e descritas as sínteses das mesmas. Outra ferramenta utilizada na 

descrição do trabalho foi a “network” que é um esquema gráfico das relações 

semânticas que se estabeleceram entre os códigos/ideias centrais e a 

família/categoria (ATLAS.TI, 2010; BARDIN, 2011). 

Na elaboração do estudo foram utilizadas algumas falas de sujeitos da 

pesquisa que foram identificadas por meio de códigos construídos por letras que 

identifique a profissão do acidentado e por números relativos a ordem de realização 

da entrevista. Essas foram ajustadas do ponto de vista gramatical, semântico e 

técnico. Em seguida, analisadas à luz das recomendações brasileiras para o 

atendimento ao profissional acidentado com material biológico e do referencial da 

subjetividade e organização do trabalho proposto por Christophe Dejours (DEJOURS, 

1987, 2004). 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital de 

Doenças Tropicais protocolo nº 046/2009, atendendo aos aspectos ético-legais 

preconizados para pesquisas com seres humanos, segundo a Resolução 196/96 do 

Conselho Nacional de Saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1996). Todos os 

participantes do estudo assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido antes 

da realização da entrevista.  

 

 

RESULTADOS 

 

 

O estudo contemplou 18 participantes, na maioria mulheres (17/94,4%), 

técnicas em enfermagem (10/55,6%), com idade de 20 a 40 anos (13/72,2%), das 

quais nove (50,0%) afirmaram já haver sofrido acidente com material biológico e 

conhecer o fluxograma de atendimento ao acidentado.  

Após a caracterização dos sujeitos, os dados foram analisados e emergiram 

duas categorias: “A organização do trabalho e o atendimento/acompanhamento do 

acidente com material biológico” e “A subjetividade e o atendimento/acompanhamento 

do acidente com material biológico”, as quais serão apresentadas a seguir:  
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A organização do trabalho e o atendimento/acompanhamento do acidente com 

material biológico 

 

 

Figura A3.1. Network da categoria/família organização do trabalho. 

 

Nessa categoria foram agrupadas as falas que fizeram menção a organização 

do trabalho e a sua vinculação com o atendimento e acompanhamento do acidente 

com material biológico. Assim, os temas abordados foram a qualidade do atendimento 

oferecido ao acidentado com material biológico, a importância do 

protocolo/fluxograma, a capacitação dos profissionais e a organização do serviço 

responsável por esse atendimento.  

Os entrevistados relataram ausência ou incoerência nas orientações 

recebidas, especialmente relacionadas aos encaminhamentos. 

 

“voltei lá três dias depois e peguei os outros resultados que deram negativos. Não fiz 

mais nenhuma consulta. Eles não me orientaram quanto a nada e também não me 

encaminharam para lugar algum, o acidente se resumiu nisso” TE9 

“agendaram para eu voltar lá um mês depois, fui no dia agendado e só colheram meu 

sangue, fui lá depois 3 vezes, com 3 e 6 meses e foi do mesmo jeito. Meus papéis já 

estavam lá e eu ia direto para o laboratório e colhia o sangue... não fizeram consulta 

e não tive orientação nenhuma. Depois de um ano disseram que estava tudo bem e 

me deram alta” TE5 

Alguns relatos de acidentados mostraram que tiveram a oportunidade de 

realizar todo o acompanhamento que foi encerrado com a alta. Em outros, pela falta 
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de estrutura, os profissionais não tiveram a mesma oportunidade e não encerraram o 

acompanhamento conforme o preconizado apesar de todo o apoio e organização do 

trabalho. Alguns fatores impediram a realização do acompanhamento como o término 

do contrato e a falta de tempo. 

 

“fiz todo o acompanhamento e tive alta com um ano, fiz tudo direito” TE8 

“No CRDT, às vezes agendar a consulta é complicado, porque eles ficam transferindo 

a ligação” TE1  

“Depois desse dia a enfermeira me procurou duas vezes insistindo para eu agendar 

no CRDT” E1 

“Depois de 30 dias fui de novo, fui três vezes, depois não voltei mais porque era tudo 

muito corrido e não teve jeito. Eu que tinha que ir atrás para agendar as consultas.” 

TE9 

“Não terminei o acompanhamento e eu era contrato e já sai de lá” TE9 

 

No decorrer do atendimento e acompanhamento foi explicitada a importância 

do protocolo, sendo que o seu conhecimento foi fator positivo para o atendimento e o 

desconhecimento se apresentou como barreira. 

 

“como eu já sabia o que fazer, tinha já levado o sangue do paciente, eu mesmo tinha 

pedido autorização e colhido” TE5 

“Eu sabia que eu tinha a vacinação de hepatite B e era imune porque já tinha feito o 

anti-HBS” TE3 

“Os staffs não perguntaram nada, inclusive falaram que não era importante” E1 

“Depois dessa hora peguei os resultados e levei para o Hospital onde eu trabalhava, 

eles recomendaram que era para eu realizar o acompanhamento no próprio hospital 

e não precisava ir no CRDT” TE3 

 

A falta de transporte foi um aspecto estrutural/organizacional referido que 

interferiu no atendimento/acompanhamento efetivo do acidente com material 

biológico. 

 

“me encaminhou para o CAIS sozinha e de ônibus, demorou um pouco” ASG2 
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“A empresa que eu trabalho é terceirizada do hospital e eu nem vale transporte ganho 

para ir lá” ASG2 

“Eu fui de moto para o CAIS depois que terminou o horário de serviço aqui na farmácia 

e fui sozinha, tinha passado muito tempo do acidente” AF1 

 “fui de moto levando a seringa com o sangue do paciente fonte, no bolso, e os papéis 

preenchidos” TE3 

 

Os entrevistados relataram como pontos positivos no atendimento a rapidez, 

pouca burocracia no processo, esclarecimento e conhecimento dos profissionais 

responsáveis pelo atendimento/acompanhamento, o agendamento das consultas no 

horário de trabalho e a busca ativa da CCIH. E como negativos a falta de orientação 

e apoio no decorrer do atendimento/acompanhamento. Esse atendimento 

desqualificado desmotivou a procura do serviço em caso de novos acidentes. 

 

“A experiência foi boa, porque achei o atendimento muito bom, porque foi rápido e 

não teve muita burocracia” AF1 

“Considerei a experiência vivida muito boa, o atendimento foi muito rápido, em trinta 

minutos depois do acidente já tinham me atendido e também eles tinham 

conhecimento para falar sobre o assunto” TE4 

“Quem agendava minhas consultas era a enfermeira do trabalho e eu consultava em 

dia de trabalho, porque ela falava que o acidente ocorreu no trabalho, então não podia 

pegar minha folga para fazer consulta, tinha que ser no horário que eu já estivesse lá” 

TE8 

“A secretária da CCIH me procurava por telefone para fazer as consultas do 

acompanhamento” TE2 

“Achei a experiência horrível, ninguém te orienta nada, você tem que fazer tudo 

sozinha, precisava ter alguém para ajudar e conversar, e o pior é que descobri depois 

que estava grávida da minha princesa” TE5 

“Depois desse acontecido tive outro acidente e não procurei mais atendimento porque 

essa primeira experiência foi péssima” TE9 

 

A importância da educação permanente foi ressaltada não apenas para a 

segurança no trabalho, mas também quanto ao fluxograma de 

atendimento/acompanhamento. 
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“Eu sabia o que fazer mais ou menos porque no hospital tinha reunião com a 

enfermeira da CCIH e ela dava as instruções sobre como fazer. No treinamento da 

empresa também tinham falado sobre essas coisas.” ASG1 

“...sinto muito mais segura em trabalhar lá do que em qualquer outro lugar...” TE2 

“...tem que existir mesmo em todo trabalho, essa preocupação com a saúde do 

trabalhador...” BIO1 

 

Foi revelada a preocupação com aspectos legais do acidente por parte do 

empregador. 

 

“só fui porque a empresa brigou comigo se eu não fosse não poderia trabalhar mais” 

ASG1 

“peguei a CAT com a enfermeira e trouxe na empresa que finalizaram meu caso” AF1 

 

A subjetividade e o atendimento/acompanhamento do acidente com material 

biológico 

 

 

Figura A3.2. Network da categoria/família subjetividade. 

 

Nessa categoria foram agrupadas as falas referentes aos aspectos subjetivos 

do sujeito e sua relação com o atendimento e acompanhamento do acidente com 

material biológico. Desde a vontade expressa de seu desejo em procurar ajuda para 
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realizar o atendimento/acompanhamento, sua atitude na busca pela realização do 

mesmo, até os sentimentos vivenciados no decorrer desse processo. 

 

“Eu mesma que agendei as consultas no CRDT ... estou esperando o resultado do 

terceiro exame que fiz no CRDT para marcar a próxima consulta com o infectologista” 

TE1 

“Na hora procurei a chefe da enfermagem, liguei para a empresa onde eu trabalhava” 

ASG1 

“é uma situação psicologicamente estressante” TE9 

 

Outro ponto que emergiu nessa categoria foi a atuação de outra pessoa, seja 

pela relação de coleguismo ou profissionalismo, interferindo positiva ou 

negativamente na busca pelo atendimento. E ainda o direcionamento do atendimento 

por outro profissional que não o responsável pela realização da primeira consulta 

após o acidente. 

 

“uma colega me falou para eu não me importar” TP1 

“minhas colegas conversaram comigo e disseram para eu procurar ajuda sim” TE10 

“a circulante pediu para eu sair na hora, me lavar e me instruiu a procurar a CCIH...” 

E1 

 

Foram expressos ainda aspectos relacionados a crença das pessoas e 

também a mudança de comportamento causada pela experiência vivenciada, além 

dos sentimentos experienciados e a capacidade de adquirir conhecimento em relação 

ao protocolo pela própria vivência do acidente. 

 

 “Graças a Deus todos deram negativo” TE1 

“Foi bom que fiz os exames para saber se eu tinha algo, por isso que achei bom ter 

acontecido isso” ASG2 

“aí a consequência foi o medo, o medo do incerto, de acontecer algo, principalmente 

por causa do meu bebê” TE5 

“...eu fiquei mais cuidadosa, fiquei com mais medo, aderi muito mais aos EPI e se 

acontecesse com alguém perto de mim eu estimularia a pessoa a ir procurar também 

a CCIH” E1 
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“Confio em Deus” TE3 

“eu parei com o coquetel, porque tinha muito efeito colateral e por isso fui 

desesperada atrás do paciente fonte” E2 

“eu fiquei com mais medo porque eu não sou vacinada pra hepatite e não também 

ninguém me perguntou se eu era e nem mandou eu vacinar. Pra falar a verdade eu 

só fui lá por causa do paciente que vinha aqui e fiquei com medo de pegar hepatite” 

AF1 

 

A vivência de atendimento/acompanhamento gerou aprendizado com 

consequente transformação da sua prática em outro serviço. 

 

“em outro serviço que eu trabalho, procurei o CEREST para pedir orientações sobre 

acidentes de trabalho com material biológico, agendamos na semana que vem e 

também consegui convênio com uma empresa de táxi para levar todo acidentado ao 

CAIS de referência e estou montando junto com o CEREST, um fluxograma de 

atendimento com material biológico para funcionar no outro serviço que eu trabalho” 

TE2 

 

 

DISCUSSÃO 

 

 

O trabalho na visão Dejouriana pode ser fonte geradora de prazer e/ou 

sofrimento para os profissionais, dependendo da forma como está organizado e da 

relação da subjetividade do sujeito com o trabalho e com a vida (DEJOURS, 1987, 

2004). 

A organização desse trabalho no contexto do atendimento/acompanhamento 

do acidente com material biológico é desenvolvido por meio da implantação de 

protocolos e fluxogramas de atendimento (CDC, 2001, 2008; SPAGNUOLO; BALDO; 

GUERRINI, 2008; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010; RIBEIRO et al., 2010; MIRANDA 

et al., 2011).  

Apesar da importância desses protocolos existe uma discrepância entre o 

previsto no fluxograma (prescrito) e a sua operacionalização (real) (DEJOURS, 2004). 

Essa discrepância está relacionada à subjetividade do profissional acidentado, mas 
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também do responsável pelo atendimento e manifesta-se pela não resolutividade dos 

casos. Os dados mostram incoerência nas orientações recebidas quanto ao 

encaminhamento, o não encerramento do acompanhamento conforme preconizado, 

o desconhecimento do protocolo, a falta de qualidade e apoio no decorrer do 

atendimento.  

Como a tarefa nunca é neutra em relação ao meio afetivo do trabalhador, 

esse atendimento/acompanhamento transcende ao que está no protocolo e depende 

da significação que o profissional confere ao atendimento, quanto a finalidade, 

complexidade e motivação do trabalho (DEJOURS, 1987). Assim, quanto maior é o 

valor atribuído à importância do atendimento/acompanhamento ao acidente com 

material biológico, maior é sua qualidade e resolutividade. Essa significação do 

trabalho (DEJOURS, 1987) interferiu diretamente nas condutas como o atendimento 

qualificado, a realização de busca ativa dos profissionais em acompanhamento, o 

agendamento das consultas no horário de trabalho e a finalização do 

acompanhamento.  

Esse conceito de significação também foi discutido no estudo de Damasceno 

et al. (2006), no qual eles afirmam que a adoção de condutas adequadas pós-

exposição estão relacionadas à significância do evento para o sujeito e que esse 

significado está relacionado aos conceitos, valores, princípios de vida e conhecimento 

sobre o assunto.  

A resolutividade do atendimento/acompanhamento do profissional acidentado 

é complexa e envolve, além da significação do trabalho, aspectos organizativos tanto 

do ambiente laboral, quanto do contexto do atendimento. Os trabalhadores referiram 

a rapidez, a pouca burocracia no processo, a educação permanente, o conhecimento 

dos responsáveis pelo atendimento/acompanhamento como fatores organizacionais 

que contribuíram para essa resolutividade. Por outro lado, a falta de transporte, a 

precarização dos contratos de trabalho e a pressão pela produtividade referida como 

falta de tempo constituíram em barreiras para a efetivação do 

atendimento/acompanhamento. 

O trabalho necessita ter uma organização tal que atenda as recomendações 

vigentes e também permita a observação das evidências científicas identificadas para 

a proteção do trabalhador acidentado como o atendimento e início da quimioprofilaxia, 

quando recomendada, em no máximo duas horas (CDC 2001, 2008; MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2010).  
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Essa organização envolve desde o trabalhador no seu local de labor 

convivendo com as adversidades do mundo do trabalho (LIMA; PINHEIRO; VIEIRA, 

2008) até a organização de forma mais ampliada, nos serviços de referência 

responsáveis pelo atendimento que necessitam de estruturação organizacional e 

física e também nos CEREST. Galdino, Santana e Ferrite (2012) concluíram que 

CEREST com boa infraestrutura, atendimento à demanda externa e pessoal 

capacitado são estratégias importantes para o aumento das notificações e devem ser 

priorizados. 

Além da importância da infraestrutura para a organização do trabalho no 

contexto do atendimento/acompanhamento do acidente com material biológico, é 

importante ressaltar que trata-se de uma questão legal, disposta pela Norma 

Regulamentadora nº 32, a qual determina que todo local de trabalho deve ser 

estruturado para fazer a notificação do acidente envolvendo material biológico e 

também prevê o atendimento e acompanhamento do profissional, quando necessário 

(MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 2005). E ainda essa normativa 

estabelece diversas obrigatoriedades, dentre essas, destaca as ações relacionadas à 

prevenção dos acidentes por perfurocortantes, a imunização e capacitação dos 

trabalhadores. 

Além disso, quando o serviço apresenta-se organizado, considerando a 

subjetividade dos sujeitos, os profissionais referiram prazer e segurança na execução 

do trabalho, apesar do risco biológico existente nos estabelecimentos de saúde. Na 

visão Dejouriana essa satisfação vem quando a subjetividade do trabalhador 

acidentado é reconhecida e respeitada (DEJOURS, 2004). 

Outro aspecto organizacional relatado foi o protocolo clínico de 

atendimento/acompanhamento. Esse foi preconizado pelo Ministério da Saúde (2010) 

e contempla os aspectos técnicos operacionais necessários à abordagem pós 

exposição. Cabe a cada serviço a flexibilização e adequação à sua realidade laboral 

no sentido de aplicá-lo ao contexto local, considerando a subjetividade dos sujeitos 

envolvidos (MARTINS; ROBAZZI; BOBROFF, 2010). Contudo, os dados mostram que 

tanto os profissionais acidentados quanto os que atendem nem sempre conhecem as 

condutas a serem adotadas, o que interferiu na resolutividade do 

atendimento/acompanhamento. O protocolo determina as ações a serem realizadas, 

entretanto, tem sido imposto com uma rigidez que leva à uma resistência natural dos 

trabalhadores. Para Dejours (2004) o sujeito deve acrescentar de si mesmo ao que 
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está prescrito para enfrentar o que não funciona por se ater escrupulosamente à 

execução das prescrições. Assim, o protocolo do Ministério da Saúde (2010) 

representa apenas um caminho que deve ser discutido no coletivo da organização do 

trabalho e dos trabalhadores, flexibilizando-o com a subjetividade dos envolvidos de 

forma a torná-lo o mais próximo possível da realidade do risco que representa o 

acidente com material biológico em cada ambiente laboral. 

A categoria “a subjetividade e o atendimento/acompanhamento do acidente 

com material biológico” expressa sentimentos que moveram ou não os sujeitos na 

busca de atendimento diante de uma situação de risco. Para Molinier (2003) o corpo 

é indissociável da subjetividade, sendo o próprio lugar da afetividade e é 

experimentado afetivamente antes de ser pensado ou compreendido. Os sentimentos 

de medo, desespero, ansiedade e estresse levam a sofrimento no trabalho que se 

apresentaram no estudo como impulsores na busca pelo 

atendimento/acompanhamento ao acidente com material biológico. Para Dejours 

(2004) o sofrimento é mais do que a consequência da relação com a experiência 

vivida, ele é um ponto de partida e origina um movimento de transformação de si e do 

ambiente laboral no sentido de superar as resistências. 

Para superar essas resistências, o trabalhador não pode ser passivo diante 

das dificuldades inerentes à atividade laborativa e às injunções organizacionais, 

assim, para proteger-se dos efeitos nocivos do acidente com material biológico 

utilizam sua inteligência, prática, personalidade e cooperação (DEJOURS, 1987), que 

somada a seus valores e crenças produz a atitude de busca pelo atendimento. 

Esses sentimentos vivenciados que impulsionaram a busca pelo atendimento 

foram também evidenciados no estudo de Damasceno et al. (2006) e Magagnini, 

Rocha e Ayres (2011). Os autores ainda ressaltam que essas experiências foram 

individuais e sugeriam estar associadas aos conceitos, valores e conhecimentos do 

profissional sobre o tema e não apenas à gravidade e ao risco, o que corrobora com 

nossos achados ao se analisar a subjetividade dos sujeitos. 

A cooperação evidenciada pela atuação de outra pessoa teve um papel 

importante tanto incentivando quanto desmotivando a busca pelo 

atendimento/acompanhamento. Para Dejours trabalhar não é apenas produzir, é 

também viver junto. O trabalho é a oportunidade de aprender o respeito pelo outro, a 

convivência, a confiança, a solidariedade e de contribuir para a construção de normas 

e regras de trabalho que transpõem as regras técnicas e estabelece regras sociais 
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(CARDOSO, 2001). E são nessas regras e relações sociais estabelecidas que 

ocorrem o desenvolvimento da inteligência e da subjetividade, tornando o real do 

trabalho, o real do mundo social (DEJOURS, 2004). Ainda, nessa relação social com 

o outro ocorre a intersubjetividade que não se vê, não se observa, mas é 

experimentada e vivenciada (MOLINIER, 2003). 

Os dados revelaram que a vivência do acidente e do 

atendimento/acompanhamento motivou mudanças de comportamento o que 

corrobora com os achados de Damasceno et al. (2006). Ressalta-se que o 

conhecimento do fluxograma estava associado a experiência de acidente prévio com 

material biológico. Essa experiência move a inteligência do corpo que se forma no e 

pelo trabalho na relação com o outro; ela não é inata, mas adquirida no exercício da 

atividade. Assim, trabalhar vai além da produção, transforma o próprio trabalhador, a 

vida e o mundo (DEJOURS, 2004). No mundo do trabalho em saúde é necessário 

associar a subjetividade à teoria da ação (protocolo) para permitir a dinamicidade do 

atendimento/acompanhamento. 

Considera-se que para chegar a um atendimento/acompanhamento resolutivo 

é necessário uma estrutura organizativa tal que, além dos aspectos técnicos 

operacionais, inclua o trabalhador com sua inteligência, subjetividade e criatividade 

exercida na experiência partilhada do coletivo no sentido de transformar e fazer 

evoluir a organização do ambiente laboral. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao analisar o atendimento e o acompanhamento na ótica do profissional 

acidentado com material biológico nos serviços públicos de referência da Secretaria 

Municipal de Saúde do município de Goiânia-GO, observou-se baixa resolutividade 

devido a falta de qualidade no atendimento, desde o encaminhamento até as 

orientações e fechamento do caso.  

Apesar da existência e importância do protocolo, especialmente nas unidades 

de atendimento ele não tem sido efetivo devido a rigidez na sua aplicação sem 

considerar a inter e subjetividade do profissional acidentado e do responsável pelo 

atendimento/acompanhamento. 
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A significação do acidente e da importância do 

atendimento/acompanhamento mostrou-se fundamental para a qualidade e 

resolutividade dos casos e a experiência do profissional com o atendimento 

contribuem para essa significação e valorização do tema. 

A técnica de incidente crítico permitiu evidenciar as exigências críticas 

necessárias para promover a organização dos serviços com vistas a melhoria do 

atendimento/acompanhamento. A falta de transporte, a precarização dos contratos, a 

falta de apoio da gerência e a pressão por produtividade revelada pela falta de tempo 

foram barreiras que precisam ser repensadas e discutidas no coletivo do trabalho. Por 

outro lado, a rapidez, o agendamento de consultas no horário de serviço, a 

desburocratização no atendimento, o conhecimento dos profissionais responsáveis 

pelo atendimento e a educação permanente contribuíram para a resolutividade dos 

casos e devem ser considerados na reorganização do trabalho. 

Nessa proposta de reorganização do trabalho com ênfase na subjetividade do 

trabalhador, ressalta-se o papel do gestor no sentido de promover a saúde dos 

trabalhadores por meio da discussão das políticas de governo já impostas e 

adequação à realidade vivenciada e também compartilhamento das ações, discutindo 

conjuntamente com os trabalhadores com vistas a repensar o processo de 

organização do trabalho desenvolvido e as possíveis estratégias de melhoria. 

Por fim, o estudo ainda permitiu acessar a subjetividade dos envolvidos no 

acidente/atendimento de forma tal que mostrou a sua importância para tornar possível 

o prescrito, no real do trabalho; perfazendo a relevância da Teoria Dejouriana da 

Psicodinâmica do Trabalho. 

O desafio para melhorar a qualidade do atendimento envolve a necessidade 

de ampliar a participação coletiva e partilhada dos trabalhadores no processo de 

discussão e pactuação sobre a organização do trabalho no sentido de considerar a 

subjetividade dos sujeitos, flexibilizando os protocolos de 

atendimento/acompanhamento ao real do ambiente laboral. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“O assunto mais importante do mundo pode 

ser simplificado até ao ponto em que todos 

possam apreciá-lo e compreendê-lo. Isso é, ou 

deveria ser a mais elevada forma de arte.” 

 

(Charles Chaplin) 
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A partir desse estudo, observou-se que os profissionais acidentados com 

material biológico ao realizarem o atendimento e acompanhamento pós-acidente no 

município de Goiânia experienciaram um processo burocrático que não considera sua 

subjetividade, o qual ainda perpassou por fatores positivos e negativos tanto do 

serviço responsável pelo atendimento quanto do local de trabalho do acidentado, e 

que foram determinantes para o atendimento. Este fato, provocou baixa resolutividade 

devido a sua falta de qualidade, desde o encaminhamento até as orientações e 

fechamento do caso. 

Outro ponto que interferiu diretamente na resolutividade dos casos é a 

organização dos serviços. Os serviços que se apresentaram organizados viabilizaram 

de forma mais efetiva as consultas/acompanhamento dos profissionais, 

especialmente se esse atendimento ocorreu no próprio local do acidente. Essa 

organização do trabalho provocou nos trabalhadores um sentimento de satisfação em 

relação ao ambiente laboral. A satisfação no trabalho pode gerar como consequência 

o aumento da produtividade e diminuição de sentimentos negativos. 

Em contraposição, a desorganização do serviço conferiu ao acidentado a 

insegurança e a falta de resolutividade preconizada pela legislação. Situações que 

expuseram o acidentado ao sofrimento e a insatisfação pelo não reconhecimento do 

seu valor enquanto pessoa/trabalhador e ainda interferem no significado atribuído ao 

exercício do trabalho e consequentemente na sua produtividade e nas relações 

estabelecidas nesse ambiente.  

Essa organização extrapola a presença de um fluxo delimitado e estabelecido 

para o atendimento, deve ir além, e ter uma dinamicidade tal, que considere os 

aspectos subjetivos e perpassem pela pró-atividade dos profissionais que atendem e 

pelos sentimentos vivenciados pelo acidentado. 

O protocolo de atendimento ao acidente com material biológico imposto pelos 

órgãos competentes e implantado pelos ambientes laborais nas instituições de saúde 

e nas unidades de referência para o atendimento é importante, entretanto, ele não é 

suficiente para cumprir o seu objetivo. O estudo evidenciou que existem fatores 

relacionados a subjetividade dos trabalhadores que interferem na tomada de decisão 

em relação às condutas frente ao atendimento/acompanhamento. Assim, considera-

se que é necessário flexibilizar a rigidez imposta nesses fluxogramas, permeando-os 

com a subjetividade inerente aos trabalhadores e a realidade dos ambientes laborais. 

Dessa forma é importante que os trabalhadores invistam no trabalho, principalmente 
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no sentido de construir uma proposta coletiva de protocolo de atendimento ao 

acidente com material biológico adequada para cada ambiente vivenciado de acordo 

com as normativas vigentes para que não percam as esperanças, participem e 

visualizem a importância da temática. 

O desafio para melhorar a qualidade do atendimento envolve a necessidade 

de ampliar a participação coletiva e partilhada dos trabalhadores no processo de 

discussão e pactuação sobre a organização do trabalho no sentido de considerar a 

subjetividade dos sujeitos, flexibilizando os protocolos de 

atendimento/acompanhamento ao real do ambiente laboral. 

Nessa proposta de reorganização do trabalho com ênfase na subjetividade do 

trabalhador, ressalta-se o papel do gestor no sentido de promover a saúde dos 

trabalhadores por meio da discussão das políticas de governo já impostas e 

adequação à realidade vivenciada e também compartilhamento das ações, discutindo 

conjuntamente com os trabalhadores com vistas a repensar o processo de 

organização do trabalho desenvolvido e as possíveis estratégias de melhoria. 

A técnica de incidente crítico permitiu evidenciar as exigências críticas 

necessárias para promover a organização dos serviços com vistas a melhoria do 

atendimento/acompanhamento. A falta de transporte, a precarização dos contratos, a 

falta de apoio da gerência e a pressão por produtividade revelada pela falta de tempo 

foram barreiras que precisam ser repensadas e discutidas no coletivo do trabalho. Por 

outro lado, a rapidez, o agendamento de consultas no horário de serviço, a 

desburocratização no atendimento, o conhecimento dos profissionais responsáveis 

pelo atendimento e a educação permanente contribuíram para a resolutividade dos 

casos e devem ser considerados na reorganização do trabalho. 

Ainda sobre o método adotado, foram enfrentadas algumas dificuldades para 

localizar os sujeitos do estudo, consistiram em perdas, aqueles sujeitos acidentados 

com material biológico, que foram realizadas, no mínimo três tentativas de contato via 

telefone em dias e horários alternados, incluindo finais de semana, porém sem êxito; 

outro complicador foi número inexistente de telefone ou conter apenas um número 

para contato na ficha de investigação e houve também um caso de endereço que não 

existia o número da rua no bairro informado, outros não foram localizados pelo 

telefone e não residiam no local informado na ficha de notificação, pois haviam 

vendido os mesmos e não deixaram contato. Houveram dois casos considerados 

como recusas, um profissional acidentado referiu por telefone não ter tempo para 
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marcar horário para entrevista, mesmo flexibilizando data e outro referiu estar de 

mudança para outro estado por isso não teria tempo para falar sobre o assunto. 

Mesmo diante as dificuldades, o estudo permitiu acessar a subjetividade dos 

envolvidos no acidente/atendimento de forma tal que mostrou a sua importância para 

tornar possível o prescrito, no real do trabalho; perfazendo a relevância da Teoria 

Dejouriana da Psicodinâmica do Trabalho.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

“A vida é um palco de teatro que não admite 

ensaios. Por isso, cante, chore, ria, antes que 

as cortinas se fechem e o espetáculo termine 

sem aplausos.” 

 

(Charles Chaplin) 

  



R e f e r ê n c i a s  | 147 

 

 

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária; Ministério da Saúde. 
Higienização das mãos em serviços de saúde. Brasília (Brasil): Ministério da Saúde; 
2007. 

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária; Ministério da Saúde. Manual de 
segurança do paciente: Higienização das Mãos. Brasília (Brasil): Ministério da 
Saúde; 2008. 

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária; Ministério da Saúde. Protocolo 
de uso de EPI. Orientações sobre a necessidade do uso de Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI’s) para os serviços de Portos, Aeroportos, Fronteiras e 
Recintos Alfandegados. Brasília (Brasil): Ministério da Saúde; 2009. 

Almeida ANG, Tipple AFV, Souza ACS, Brasileiro ME. Risco biológico entre os 
trabalhadores de enfermagem. Rev. Enferm. UERJ, 2009; 17(4):595-00. 

Almeida CAF, Benatti MCC. Exposições ocupacionais por fluidos corpóreos entre 
trabalhadores da saúde e sua adesão à quimioprofilaxia. Rev. esc. enferm. USP. 
2007;41(1):120-6. 

Almeida CB, Pagliuca LMF, Leite ALAS. Acidentes de trabalho envolvendo os olhos: 
avaliação de riscos ocupacionais com trabalhadores de enfermagem. Rev. Latino 
Americana de Enfermagem. 2005;13(5):708-16. 

Alves SSM, Passos JP, Tocantins FR. Acidentes com perfurocortantes 
emtrabalhadores de enfermagem: uma questão de biossegurança. Rev. Enferm. 
UERJ. 2009;17(3):373-7. 

ATLAS.ti - ATLAS.ti Scientific Software Development, Berlin. User's Manual for 
ATLAS.ti 5.0 [Internet]. 2nd  Edition. Berlin (Alemanha): ATLAS.ti; 2004 [cited 2011 
out 20]. Available from: http://www.ATLASti.com/uploads/media/atlman_01.pdf. 

ATLAS.ti - ATLAS.ti Scientific Software Development, Berlin. ATLAS.ti 6. What's new 
in v.6.2 [Internet]. Berlim (Alemanha): ATLAS.ti; 2010 [cited 2011 out 20]. Available 
from: http://www.ATLASti.com/uploads/media/newfeatures62.pdf. 

Balsamo AC, Felli VEA. Estudo sobre os acidentes de trabalho com exposição aos 
líquidos corporais humanos em trabalhadores da saúde de um hospital universitário. 
Rev. Latino- Am Enfermagem. 2006;14(3):346-53. 

Bardin L. Análise de conteúdo. Portugal: Edições 70; 2011. 

Barreto RASS, Rocha LO, Souza ACS, Tipple AFV, Suzuki K, Bisinoto AS. 
Higienização das mãos: a adesão entre os profissionais de enfermagem da sala de 
recuperação pós-anestésica. Rev. Eletr. Enf. [Internet]. 2009 [cited 2011 mar 
06];11(2):334-40. Available from: http://www.fen.ufg.br/revista/v11/n2/v11n2a14.htm. 

Brevidelli MM, Cianciarulo TI. Compliance with standard-precautions among medical 
and nursing staff at a university hospital. Online Braz J Nurs [Internet]. 2006 [cited 
2010 oct 15];5(1). Available from: 
http://www.uff.br/objnursing/viewarticle.php?id=407&layout=html. 

Caixeta RB, Barbosa-Branco A. Acidente de trabalho, com material biológico, em 
profissionais de saúde de hospitais públicos do Distrito Federal, Brasil, 2002/2003. 
Cad. Saúde Pública. 2005;21(3):737-46. 

http://www.atlasti.com/uploads/media/atlman_01.pdf
http://www.atlasti.com/uploads/media/newfeatures62.pdf
http://www.fen.ufg.br/revista/v11/n2/v11n2a14.htm
http://www.uff.br/objnursing/viewarticle.php?id=407&layout=html


R e f e r ê n c i a s  | 148 

 

 

Canini SRMS, Moraes SA, Gir E, Freitas ICM. Fatores associados a acidentes 
percutâneos na equipe de enfermagem de um hospital universitário de nível 
terciário. Rev. Latino-Am. Enfermagem. 2008;16(5):818-23. 

Cardo DM, Culver DH, Ciesielski CA, Srivastava PU, Marcus R, Abiteboul D. A case–
control study of HIV seroconversion in health care workers after percutaneous 
exposure.N Engl J Med [Internet]. 1997 [cited 2009 nov 18];337:1485-90 Available 
from: http://content.nejm.org/cgi/reprint/337/21/1485.pdf. 

Cardoso MR. Christophe Dejours. Ágora (Rio J.) [Internet]. 2001 [cited 2012 feb 
22];4(2):89-94. Available from: http://www.scielo.br/pdf/agora/v4n2/v4n2a07.pdf. 

Castanha AR, Machado AA, Figueiredo MAC. Conseqüências biopsicossociais do 
acidente ocupacional com material biológico potencialmente contaminado: 
perspectiva de pessoas do convívio íntimo do profissional da saúde. Rev. SBPH. 
2007;10(1):65-84. 

Castro DMB, Pinto ER, Coutinho GAG, Bugari LF, Jesus MSB. Acidentes de trabalho 
entre profissionais de enfermagem de um hospital público de Porto Velho, Rondônia. 
Saúde Coletiva. 2008;5(25):206-211. 

Castro MR, Farias SNP. A produção científica sobre riscos ocupacionais a que estão 
expostos os trabalhadores de enfermagem. Esc. Anna Nery. 2008;12(2):364-9. 

Cavalcante CAA, Enders CAA, Menezes BC, Medeiros SM. Riscos ocupacionais do 
trabalho em enfermagem: uma análise contextual. Ciênc. cuid. saúde. 2006;5(1):88-
97. 

CDC - Center for Disease Control and Prevention. Recommendations for prevention 
of HIV transmission in the health-care settings. MMWR. 1987;36(2):3-17. 

CDC - Center for Disease Control and Prevention. Guideline for the management of 
occupational exposure to HBV, HCV, HIV and recommendations for postexposure 
prophylaxis. MMWR [Internet]. 2001 [cited 2011 sep 22];50 (RR11):1-52. Available 
from: http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5011a1.htm. 

CDC - Center for Disease Control and Prevention. Transmission of hepatitis B and C 
viruses in outpatient settings. MMWR [Internet]. 2003 [cited 2011 sep 22]; 
52(38);901-906. Available from: 
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5238a1.htm. 

CDC - Center for Disease Control and Prevention. Updated U.S. Public Health 
Service Guidelines for the Management of Occupational Exposures to HIV and 
Recommendations for Postexposure Prophylaxis. MMWR [Internet]. 2005 [cited 2011 
sep 22];54(RR09):1-17. Available from: 
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5409a1.htm. 

CDC - Center for Disease Control and Prevention. Workbook for designing, 
implementing, and evaluating a sharps injury prevention program. Atlanta: CDC; 
2008. 

Chiodi MB, Marziale MHP, Robazzi MLCC. Acidentes de trabalho com material 
biológico entre trabalhadores de unidades de saúde pública. Rev Lat Am 
Enfermagem. 2007;15(4):632-8. 

Ciorlia LAS, Zanetta DMT. Hepatite C em profissionais da saúde: prevalência e 
associação com fatores de risco. Rev Saúde Pública. 2007;41(2):229-35. 

http://content.nejm.org/cgi/reprint/337/21/1485.pdf
http://www.scielo.br/pdf/agora/v4n2/v4n2a07.pdf
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5011a1.htm
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5238a1.htm
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5409a1.htm


R e f e r ê n c i a s  | 149 

 

 

Cirelli MA, Figueiredo RM, Zem-Mascarenhas SH. Adherence to standard precaution 
in the peripheral vascular access.Rev Latino-am Enfermagem. 2007;15(3):512-4. 

Coelho MS, Silva CA, Faria SMS. Higiene de manos como estrategia fundamental 
em el control de infección hospitalaria: um estúdio cuantitativo. Enfermería Global. 
2011;21(1):1-12. 

Costa FM, Vieira MA, Sena RR. Absenteísmo relacionado a doenças entre membros 
da equipe de enfermagem de um hospital escola. Rev. Bras Enferm. 2009;62(1):38-
44. 

Cruz EDA, Pimenta FC, Palos MAP, Silva SRMC, Gir E. Higienização de mãos: 20 
anos de divergências entre a prática e o idealizado. Cienc. enferm. 2009;15(1):33-8. 

Damasceno AP, Pereira MS, Souza ACS, Tipple AFV, Prado MA. Acidentes 
ocupacionais com material biológico: a percepção do profissional acidentado. Rev. 
Bras Enferm. 2006;59(1):72-7. 

Dejours C. Loucura do trabalho. São Paulo: Oboré; 1987. 

Dejours C. Psicodinâmicado trabalho: contribuições da Escola Dejouriana àanálise 
da relação prazer, sofrimento e trabalho. São Paulo:ATLAS; 1994. 

Dejours C. O Fator Humano. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas; 1997. 

Dejours C. Subjetividade, trabalho e ação. Revista Produção. 2004;14(3):27-34. 

Dejours C. In LancmanS, Sznelwar L I. (Orgs.).Christophe Dejours. Da 
psicopatologia à psicodinâmicado trabalho. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz; Brasília: 
Paralelo. Cad. Saúde Pública. 2005;21(3):984-90. 

Estrela MT, Estrela A. A técnica dos incidentes críticos no ensino. Lisboa: Estampa; 
1994. 

DATASUS [Internet]. Brasília: Ministério da Saúde, Departamento de Informática do 
Sistema Único de Saúde (BR) [cited 2011 sep 22]. Informações de Saúde. 
Epidemiológicas e Morbidade. 2010. Available from: 
http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0203. 

Dela Coleta JA. A técnica dos incidentes críticos - aplicações e resultados. Arq. 
Bras.Psicol. 1974;26(2):35-58. 

Duarte NS, Mauro MYC. Análise dos fatores de riscos ocupacionais do trabalho de 
enfermagem sob a ótica dos enfermeiros. Rev. bras. Saúde ocup. 2010;35(121):157-
67. 

Equipe Riscobiologico.org. Patógenos. Aspectos Gerais [Internet]. Rio de Janeiro: 
Fundacentro e Fundação BioRio; 2008 [cited 2011 sep 07]. Available from: 
http://riscobiologico.org/pagina_basica.asp?id_pagina=58. 

Farias SNP, Zeitoune RCG. Riscos no trabalho de enfermagemem um Centro 
Municipal de Saúde. Rev Enferm UERJ. 2005;13(2):167-74. 

Fernandes MO, Macêdo-Costa KNF, Silva GRF, Negreiros PL. The use of individual 
protection equipment for nurses of a hospital. Online Braz J Nurs [internet]. 2008 
[cited 2009 fev 03];7(3). Available from:  
http://www.uff.br/objnursing/index.php/nursing/article/viewArticle/j.1676-
4285.2008.1773/414. 

 

http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0203
http://riscobiologico.org/pagina_basica.asp?id_pagina=58
http://www.uff.br/objnursing/index.php/nursing/article/viewArticle/j.1676-4285.2008.1773/414
http://www.uff.br/objnursing/index.php/nursing/article/viewArticle/j.1676-4285.2008.1773/414


R e f e r ê n c i a s  | 150 

 

 

Flanagan J. The critical incident technique.Psychological Bulletin 1954;51(4): 327-58. 

Flanagan JC. A técnica do incidente crítico. Arquivos Brasileiros de psicologia 
aplicada. 1973;25(2):99-141. 

Fontanella BJB, Ricas J, Turato ER. Amostragem por saturação em pesquisas 
qualitativas em saúde: contribuições teóricas. Cad. Saúde Pública. 2008;24(1):17-
27. 

Fontanella BJB, Luchesi BM, Saidel MGB, Ricas J, Turato ER, Melo DG. 
Amostragem em pesquisas qualitativas: proposta de procedimentos para constatar 
saturação teórica. Cad. Saúde Pública. 2011;27(2):389-94. 

Galon T, Robazzi MLCC, Marziale MHP. Acidentes de trabalho com material 
biológico em hospital universitário de São Paulo. Rev. Eletr. Enf.[Internet]. 2008 
[cited 2009 fev 08];10(3):673-85. Available from:  
http://www.fen.ufg.br/revista/v10/n3/v10n3a13.htm. 

Garcia LP, Blank VLG. Condutas pós-exposição ocupacional a material biológico na 
odontologia. Rev Saúde Pública. 2008;42(2):279-86. 

Garcia LP, Facchini LA. Vacinação contra a hepatite B entre trabalhadores da 
atenção básica à saúde. Cad. Saúde Pública. 2008;24(5):1130-40. 

Garcia-Zapata MRC, Souza ACS, Guimarães JV, Tipple AFV, Prado MA, Garcia-
Zapata MTA. Standard precautions: knowledge and practice among nursing and 
medical students in a teaching hospital in Brazil. Int J Infect Control. 2010;6(1):1-8. 

Garner JS. Guideline for isolation precautions in hospitals. The Hospital Infection 
Control Practices Advisory Committee. Infect Control Hosp Epidemiol. 1996;17(1):53-
80. 

Gerberding JL, Henderson DK. Management of occupational exposures to blood-
borne pathogens: hepatitis B virus, hepatitis C virus, and human immunodeficiency 
virus. Clin. Infect. Dis. 1995;332(14):1179-85. 

Gershon RRM, Pearse L, Grimes M, Flanagan PA, Vlahov D. The impact of 
multifocusedinterventions on sharps injury at an acute-care hospital. Infect Control 
Hosp Epidemiol. 1999;20(1):806-11. 

Giomo DB, Freitas FCT, Alves LA, Robazzi MLCC. Acidentes de trabalho, riscos 
ocupacionais e absenteísmo entre trabalhadores de enfermagem hospitalar. Rev. 
Enferm. UERJ. 2009;17(1):24-9. 

Gir E, Netto JC, Malaguti SE, Canini SRMS, Hayashida M, Machado AA. Acidente 
com material biologico e vacinação contra hepatite B entre graduandos da area da 
saúde. Rev. Latino-am Enfermagem. 2008;16(3):401-6. 

Gomes AC, Agy LL, Malaguti SE, Canini SRMS, Cruz EDA, Gir E. Acidentes 
ocupacionais com material biológico e equipe de enfermagem de um hospital-escola. 
Rev. Enferm. UERJ. 2009;17(2):220-3. 

Guilarde AO, Oliveira AM, Tassara M, Oliveira B, Andrade SS. Acidentes com 
material biológico entre profissionais de hospital universitário em Goiânia. Revista de 
Patologia Tropical. 2010;39(2):131-6. 

Henderson DK. Managing occupational risks for hepatites C transmission in the 
health care setting. Clin. Microbiol. Rev. 2003;16(3):546-68. 

http://www.fen.ufg.br/revista/v10/n3/v10n3a13.htm


R e f e r ê n c i a s  | 151 

 

 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [Internet]. Brasília: Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão (BR) [cited 2011 sep 22]. Síntese de 
Indicadores. 2010a. Available from: 
http://www.ibge.gov.br/cidadesat/link.php?codmun=520870. 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Assistência Médica Sanitária - 
2009. Rio de Janeiro: IBGE; 2010b. 

Iwamoto HH, Olliveira KF, Pereira GA, Parreira BDM, Goulart BF. Saúde 
ocupacional: controle médico e riscos ambientais. Acta Scientiarum Health Science. 
2008;30(1):27-32. 

Jagger J, Puro V, De Carli G. Occupational transmission of hepatitis C. JAMA. 
2002;288(12):1469-70. 

Jovic-Vranes A, Jankovic S, Vranes B. Safety practice and Professional exposure to 
blood and blood-containing materials in Serbian health care workers. J Occup 
Health. 2006;48(5):377-82. 

Leigh JP, Wiatrowski WJ, Gillen M, Steenland NK. Characteristics of persons and 
jobs with needlestick injuries in a national data set. Am J Infect Control. 
2008;36(6):414-20. 

Leitão IMTA, Fernandes AL, Ramos IC. Saúde ocupacional: analisando os riscos 
relacionados à equipe de enfermagem numa unidade de terapia intensiva. Cienc 
Cuid Saude. 2008;7(4):476-84. 

Lima FA, Pinheiro PNC, Vieira NFC. Acidentes com material perfurocortante: 
conhecendo os sentimentos e as emoções dos profissionais de enfermagem. Esc. 
Anna Nery. 2007;11(2):205-11. 

Lima LM, Oliveira CC, Rodrigues KMR. Exposição ocupacional por material biológico 
no hospital Santa Casa de Pelotas - 2004 a 2008. Esc Anna Nery (impr.). 
2011;15(1):96-102. 

Lopes CLR, Martins RMB, Teles SA, Silva SA, Maggi OS, Yoshida CFT. Perfil 
soroepidemiológico da infecção pelo vírus da hepatite B em profissionais das 
unidades de hemodiálise de Goiânia-Goiás, Brasil Central. Revista da Sociedade 
Brasileira de Medicina Tropical. 2001;34:543-8. 

Lopes LKO, Tipple AFV, Damando SN, Miranda CS, Gomes IV. Atendimento aos 
profissionais vítimas de acidente com material biológico em um hospital de doenças 
infectocontagiosas. Rev. Eletr. Enf. [Internet]. 2004 [cited 2009 fev 10];6(3):324-9. 

Lopes ACS, Oliveira AC, Silva JT, Paiva MHRS. Adesão às precauções padrão pela 
equipe do atendimento pré-hospitalar móvel de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. 
Cad. Saúde Pública. 2008;24(6):1387-96. 

Malaguti SE, Hayashida M, Canini SRMS, Gir E. Enfermeiros com cargos de chefia e 
medidas preventivas à exposição ocupacional: facilidades e barreiras. Rev. Esc. 
enferm. USP. 2008;42(3):496-503. 

Marino CGG, El-Far F, Barsanti-Wey S, Medeiros EAS. Cut and puncture 
accidentsinvolving health care workers exposed to biological materials. Braz J Infect 
Dis.2001;5(5):235-42. 

Martinez MR, Campos LAAF, Nogueira PCK.Adesão à técnica de lavagem de mãos 
em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal.Rev Paul Pediatr 2009;27(2):179-85. 

http://www.ibge.gov.br/cidadesat/link.php?codmun=520870


R e f e r ê n c i a s  | 152 

 

 

Marziale MHP, Rodrigues CM. A produção científica sobre os acidentes de trabalho 
com material perfurocortante entre trabalhadores de enfermagem. Rev Lat Am 
Enfermagem. 2002;10(4):172-8. 

Marziale MHP, Nishimura KYN, Ferreira MM. Contamination risks caused by 
occupational accidents with cutting and piercing material among nursing workers. ev 
Lat Am Enfermagem. 2004;12(1):36-42. 

Matheus MCC, Fustinoni SM. Pesquisa Qualitativa em Enfermagem. 1st ed. São 
Paulo: Livraria Médica Paulista Editora; 2006. 

Melo DS, Souza ACS, Tipple AFV, Neves ZCP, Pereira MS. Compreensão sobre 
precauções padrão pelos enfermeiros de um hospital público de Goiânia- GO. Rev. 
Latino-am Enfermagem. 2006;14(5):720-7. 

Mendes KDS, Silveira RCCP, Galvão CM. Revisão integrativa: método de pesquisa 
para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem Texto Contexto 
Enferm2008;17(4): 758-64. 

Mendonça KM. Risco biológico em unidades de preparo e administração de 
medicamentos de serviços de urgência e emergência da cidade de Goiânia-GO 
[dissertation]. Faculdade de Enfermagem/UFG; 2010. 

Ministério da Previdência. Manual de instruções para preenchimento da 
comunicação de acidente do trabalho – CAT. Brasília (Brasil): Ministério da 
Previdência; 1999.  

Ministério da Saúde; Conselho Nacional de Saúde. Resolução- nº196/96 – Normas 
regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos. Brasília (Brasil): 
Ministério da Saúde; 1996. 

Ministério da Saúde. Manual de Condutas. Exposição Ocupacional a Material 
Biológico: Hepatite e HIV. Brasília (Brasil): Ministério da Saúde; 2000. 

Ministério da Saúde. Recomendações para atendimento e acompanhamento de 
exposição ocupacional a material biológico: HIV e Hepatite B e C. Brasília (Brasil): 
Ministério da Saúde; 2004a. 

Ministério da Saúde. Portaria nº 777/GM em 28 de abril de 2004 - Dispõe sobre os 
procedimentos técnicos para a notificação compulsória de agravos à saúde do 
trabalhador em rede de serviços sentinela específica, no Sistema Único de Saúde - 
SUS. Brasília (Brasil): Ministério da Saúde; 2004b.  

Ministério da Saúde; Secretaria de Políticas de Saúde; Coordenação Nacional de 
DST e AIDS. Recomendações para terapia anti-retroviral em adultos e adolescentes 
infectados pelo HIV. Brasília (Brasil): Ministério da Saúde; 2005. 

Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações 
Programáticas Estratégicas. Exposição a Materiais Biológicos Saúde do 
Trabalhador. Brasília (Brasil): Editora do Ministério da Saúde; 2006. 

Ministério da Saúde. Recomendações para terapia antirretroviral em adultos 
infectados pelo HIV- 2005-2006. 6ª ed. Brasília (Brasil): Ministério da Saúde; 2007. 

Ministério da Saúde. Recomendações para terapia antirretroviral em adultos 
infectados pelo HIV- 2008. Brasília (Brasil): Ministério da Saúde; 2008a. 

Ministério da Saúde. Hepatites virais: o Brasil está atento. 3. ed. Brasília (Brasil): 
Ministério da Saúde, 2008b. 



R e f e r ê n c i a s  | 153 

 

 

Ministério da Saúde. Recomendações para terapia antirretroviral em adultos 
infectados pelo HIV- 2008. Suplemento III - Tratamento e prevenção. 
Recomendações para abordagem da exposição ocupacional a materiais biológicos: 
HIV e hepatites B e C. Brasília (Brasil): Ministério da Saúde; 2010a. 

Ministério da Saúde. Portaria n.º 2.472, de 31 de agosto de 2010. Define as 
terminologias adotadas em legislação nacional, conforme disposto no Regulamento 
Sanitário Internacional 2005 (RSI 2005), a relação de doenças, agravos e eventos 
em saúde pública de notificação compulsória em todo o território nacional e 
estabelecer fluxo, critérios, responsabilidades e atribuições aos profissionais e 
serviços de saúde. Brasília (Brasil): Ministério da Saúde; 2010b. 

Ministério da Saúde. Portaria nº 104, de 25 de janeiro de 2011. Define as 
terminologias adotadas em legislação nacional, conforme o disposto no 
Regulamento Sanitário Internacional 2005 (RSI 2005), a relação de doenças, 
agravos e eventos em saúde pública de notificação compulsória em todo o território 
nacional e estabelece fluxo, critérios, responsabilidades e atribuições aos 
profissionais e serviços de saúde. Brasília (Brasil): Ministério da Saúde; 2011. 

Ministério do Trabalho e Emprego. Portaria nº 3.214 de 08 de junho de 1978 Aprova 
as normas regulamentadoras que consolidam as leis do trabalho, relativas à 
segurança e medicina do trabalho. NR - 6. Equipamento de Proteção Individual. 
Brasília (Brasil): Ministério do Trabalho e Emprego; 1978. 

Ministério do Trabalho e Emprego. Portaria nº 485, de 11 de novembro de 2005 – 
Aprova a norma regulamentadora nº 32 (segurança e saúde no trabalho em 
estabelecimentos de saúde). Brasília (Brasil): Ministério do Trabalho e Emprego; 
2005.  

Ministério do Trabalho e Emprego; Segurança e Saúde no Trabalho. Riscos 
biológicos. Guia técnico. Os riscos biológicos no âmbito da norma regulamentadora 
nº 32. Brasília (Brasil): Ministério do Trabalho e Emprego; 2008. 

Ministério do Trabalho e Emprego. Portaria nº 1.748, de 30 de agosto de 2011 - 
Altera o subitem 32.2.4.16. da Norma Regulamentadora nº 32 e revoga a Portaria 
MTE nº 939, de 18 de novembro de 2008. Brasília (Brasil): Ministério do Trabalho e 
Emprego; 2011. 

Miranda FMD, Junior AVS, Petreli S, Pires MR, Soares LG, Ribeiral BN et al. A 
contribution to occupational health: a guide on the exposure to biological fluids. Rev 
Esc Enferm USP. 2011;45(4):1018-22. 

Miranzi SSC, Gaspar AACS, Iwamoto HH, Miranzi MAS, Dziabas DC.Acidentes de 
trabalho entre os trabalhadores de uma universidade pública. Rev. bras. Saúde 
ocup.2008;33(118):40-7. 

Moloughney BW. Transmission and postexposure management of bloodborne virus 
infections in the health care setting: Where are we now? CMAJ. 2001;165(4):445-51. 

Moraes JC, Luna EJA, Grimaldi AR. Imunogenicidade da vacina brasileira contra 
hepatite B em adultos. Rev Saúde Pública. 2010;44(2):353-9 

Moura JP, Gir E, Canini SRMS. Acidentes ocupacionais com material 
perfurocortante em um hospital regional de Minas Gerais, Brasil. Ciencia y enferm. 
2006;12(1):29-37. 



R e f e r ê n c i a s  | 154 

 

 

Murofuse NT, Marziale MHP, Gemelli LMG. Acidente com material biológico em 
hospital universitário do oeste do Paraná. Rev Gaúcha Enferm. 2005;26(2):168-79. 

Neves HCC. Equipamentos de proteção individual: o olhar de trabalhadores de 
enfermagem em um hospital universitário [dissertation]. Goiânia: Faculdade de 
Enfermagem/UFG; 2009. 

Nishide VM, Benatti MC, Alexandre NMC. Ocorrência de acidente de trabalho em 
uma unidade de terapia intensiva. Rev Lat Am Enfermagem. 2004;12(2):204-211. 

Oliveira AC, Gonçalves JA. Acidentes com material biológico entre os profissionais 
de saúde: uma análise da cobertura vacinal para hepatite B no cenário brasileiro. 
Rev. Enf. UFPE. 2007;1(1):82-7. 

Oliveira AC, Cardoso CS, Mascarenhas D. Precauções de contato em Unidade de 
Terapia Intensiva: fatores facilitadores e dificultadores para adesão dos profissionais. 
Rev Esc Enferm USP. 2010;44(1):161-5. 

Oliveira BAC, Kluthcovsky ACGC, Kluthcovsky FA. Estudo sobre a ocorrência de 
acidentes de trabalho com material biológico em profissionais de enfermagem de um 
hospital. Cogitare Enferm. 2008;13(2):194-205. 

Osório C, Machado JMH, Minayo-Gomez C. Proposição de um método de análise 
coletiva dos acidentes de trabalho no hospital. Cad Saúde Pública. 2005;21(2):517-
24. 

Paulino DCR, Lopes MVO, Rolim ILTP. Biossegurança e acidentes de trabalho com 
pérfuro-cortantes entre os profissionais de enfermagem de hospital universitário de 
Fortaleza–CE. Cogitare Enferm. 2008;13(4):507-13. 

Pena ALN; Juan LC. La Técnica del Incidente Crítico y sus implicaciones en el 
desarrollo de la investigación en enfermería. Index Enferm 2008;17(1): 48-52.  

Pinheiro J, Zeitoune RCG. Hepatite B: conhecimento e medidas de biossegurança e 
a saúde do trabalhador de enfermagem. Esc. Anna Nery. 2008;12(2):258-64.  

Pinho DLM, Rodrigues CM, Gomes GP. Perfil dos acidentes de trabalho no Hospital 
Universitário de Brasília. Rev. Bras Enferm. 2007;60(3):291-4 

Pirtouscheg LHM, Alves NAV, Poveda VB. Occupational accidents among nursing 
professional at hospitals from small village of São Paulo. Rev Enf UFPE. 
2008;2(3):222-6. 

Presidência da República. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 
[Internet]. Brasília (Brasil): Diário Oficial da União; 1940 [cited 2011 out 20]. Available 
from: http://www.tesouro.fazenda.gov.br/gfm/legislacao/Dec_Lei2848_1940.pdf. 

Primo MGB, Ribeiro LCM, Figueiredo LFS, Sirico SCA, Souza MA. Adesão à prática 
de higienização das mãos por profissionais de saúde de um Hospital Universitário. 
Rev. Eletr. Enf. [Internet]. 2010 [cited 2011 mar 06];12(2):266-71. Available from: 
http://www.fen.ufg.br/revista/v12/n2/v12n2a06.htm. 

Prüss-Üstün A, Rapiti E, Hutin Y. Sharps injuries: Global burden of disease from 
sharps infuries to health-care workers. Geneva: World Health Organization; 2003. 

Rapparini C., Fernandes GC, Saraceni V, Machado AA [Internet]. Características das 
exposições a material biológico. Rio de Janeiro; 2009. Available from: 
http://www.riscobiologico.org/psbio/PSBio_Relatório_200908.pdf. 

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/gfm/legislacao/Dec_Lei2848_1940.pdf
http://www.fen.ufg.br/revista/v12/n2/v12n2a06.htm
http://www.riscobiologico.org/psbio/PSBio_Relatório_200908.pdf


R e f e r ê n c i a s  | 155 

 

 

Rapparini C. Occupational HIV infection among health care workers exposed to 
blood and body fluids in Brazil. Am J Infect Control. 2006;34(4):237-40. 

Rapparini C. Manual de implementação : programa de prevenção de acidentes com 
materiais perfurocortantes em serviços de saúde. São Paulo: Fundacentro; 2010. 

Ribeiro EJG, Shimizu HE. Acidentes de trabalho com trabalhadores de enfermagem. 
Rev Bras Enferm. 2007;60(5):535-40. 

Ribeiro LCM, Souza ACS, Neves HCC, Munari DB, Medeiros M, Tipple AFV. 
Influência da exposição a material biológico na adesão ao uso de equipamentos de 
proteção individual. Cienc Cuid Saude. 2010;9(2):325-32. 

Santana VS, Araujo GR, Espírito-Santo JS, Araújo-Filho JB, Iriart J. A utilização de 
serviços de saúde por acidentados de Trabalho. Revista Brasileira de Saúde 
Ocupacional. 2007;32(115):135-43. 

Santos FM, Gonçalves VMS. Lavagem das mãos no controle da infecção hospitalar: 
um estudo sobre a execução da técnica. Revista Enfermagem Integrada. 
2009;2(1):152-163. 

Sarquis LMM, Felli VEA. Os sentimentos vivenciados após exposição ocupacional 
entre trabalhadores de saúde: fulcro para repensar o trabalho em instituições de 
saúde. Rev Bras Enferm. 2009;62(5):701-4. 

Sasamoto AS, Tipple AFV, Leles CR, Silva ET, Paiva EMM, Souza CPS, Dourado 
LM. Perfil de Acidentes com Material Biológico em uma Instituição de Ensino 
Odontológico. Rev Odontol Bras Central 2010;19(50):251-7. 

Sêcco IAO, Robazzi MLCC. Accidentes de trabajo en el equipo de enfermeria de un 
hospital de enseñanza de Paraná – Brasil. Cienc enferm. 2007;13(2):65-78.  

Sêcco IAO, Robazzi MLCC, Shimizu DS, Rubio MMS. Acidentes de trabalho típicos 
envolvendo trabalhadores de hospital universitário da região sul do Brasil: 
epidemiologia e prevenção. Rev Latino-am Enfermagem. 2008;16(5):824-31. 

Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo. Recomendações e condutas após 
exposição ocupacional de profissionais de saúde. Ano XVII. nº 1. São Paulo: Boletim 
Epidemiológico; 1999.  

Siegel JD, Rhinehart E, Jackson M, Chiarello L. 2007 Guideline for Isolation 
Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings 
[Internet]. Washington: CDC; 2007 [cited 2009 jun 16]. Available from: 
http://www.cdc.gov/ncidod/dhqp/pdf/guidelines/Isolation2007.pdf. 

Silva JA, Paula VS, Almeida AJ, Villar LM. Investigação de acidentes biológicos 
entre profissionais de saúde. Esc. Anna Nery. 2009;13(3):508-16. 

Soares LG, Labronici LM, Maftum MA, Sarquis LMM, Kirchhof AL. Risco biológico 
em trabalhadores de enfermagem: promovendo a reflexão e a prevenção. Cogitare 
Enferm. 2011;16(2):261-7 

Souza ACS. Risco biológico e biossegurança no cotidiano de enfermeiros e 
auxiliares de enfermagem [thesis]. Ribeirão Preto: Escola de Enfermagem de 
Ribeirão Preto/USP; 2001. 65 p. 

Souza ACS, Alves AB, Santos ALV, Tipple AFV, Neves HCC, Barreto RASS. Adesão 
à vacina contra hepatite B entre recém-formados da área de saúde do município de 
Goiânia. Cienc Cuid Saude. 2008a;7(3):363-9. 

http://www.cdc.gov/ncidod/dhqp/pdf/guidelines/Isolation2007.pdf


R e f e r ê n c i a s  | 156 

 

 

Souza ACS, Neves HCC, Tipple AFV, Santos SLV, Silva CF, Barreto RAS. 
Conhecimento dos graduandos de enfermagem sobre equipamentos de proteção 
individual: a contribuição das instituições formadoras. Rev. Eletr. Enf. [Internet]. 
2008b [cited 2009 mar 11];10(2):428-37. Available from: 
http://www.fen.ufg.br/revista/v10/n2/pdf/v10n2a14.pdf. 

Souza ACS, Silva CF, Tipple AFV, Santos SLV, Neves HCC. O uso de 
equipamentos de proteção individual entre graduandos de cursos da área da saúde 
e a contribuição das instituições formadoras. Ciênc. cuid. saúde. 2008c;7(1):27-36.  

Spagnuolo RS, Baldo RCS, Guerrini IA. Análise epidemiológica dos acidentes com 
material biológico registrados no Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – 
Londrina-PR. Rev. bras. epidemiol. 2008;11(2):315-23. 

Tarantola A, Abiteboul D, Rachiline A. Infection risks following accidental exposure to 
blood fluids in health care workers: a review of pathogens transmitted in published 
cases. Am J Infect Control. 2006;34(6):367-75. 

Thofehrn MB, Amestoy SC, Porto AR, Arrieira ICO, Dal Pai D. A dimensão da 
subjetividade no processo de trabalho da enfermagem. Rev. enferm. Saúde. 
2011;1(1):190-198. 

Tipple AFV, Souza ACS, Gomes NA, Sousa SB, Siqueira KM. Acidente com material 
biológico entre trabalhadores da área de expurgo em centros de material e 
esterilização. Acta. Sci. Health. Sci. 2004;26(2):271-72. 

Tipple AFV, Aguilari HT, Souza ACS, Pereira MS, Mendonça ACC, Silveira C. 
Equipamentos de Proteção em centros de material e esterilização: disponibilidade, 
uso e fatores intervenientes à adesão. Ciênc.cuid. saúde. 2007;6(4):441-8. 

Tomkins S, Ncube F, Health Protection Agency Centre for Infections e Sexually 
Transmitted Infections Department. Occupational transmission of HIV. Summary of 
Published Reports March 2005 Edition. London: . Health Protection Agency Centre 
for Infections e Sexually Transmitted Infections Department; 2005. 

Vieira MP, Padilha MICS. O HIV e o trabalhador de enfermagem frente ao acidente 
com material perfurocortante. Rev. Esc. enferm. USP. 2008;42(4):804-10. 

Vieira M, Padilha MI, Pinheiro RDC. Analysis of Accidents with Organic Material in 
Health Workers. Rev. Latino-Am. Enfermagem. 2011;19(2):[08 telas]. 

WHO - World Health Organization. The WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health 
Care. First Global Patient Safety Challenge – a world alliance for safer healthcare – 
Clean Care is Safer Care. Geneva: WHO Press; 2009 

Wnuk AM. Occupational exposure to HIV infection in health care workers. Med Sci 
Monit. 2003;9(5):CR249-52. 

Xelegati R, Robazzi MLCC. Riscos químicos a que estão submetidos os 
trabalhadores de enfermagem: uma revisão da literatura. Rev Latino- Am de 
Enfermagem. 2003;11(3):350-6. 

http://www.fen.ufg.br/revista/v10/n2/pdf/v10n2a14.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 

 

 “Mais do que máquinas precisamos de 

humanidade. Mais do que inteligência 

precisamos de afeição e doçura. Sem essas 

virtudes a vida será de violência e tudo estará 

perdido.” 

 

(Charles Chaplin) 
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APÊNDICE A 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  

ROTEIRO DE COLETA DE DADOS  

 

A- Caracterização da Pesquisa: 

 Sou mestranda do Programa de Pós Graduação em Enfermagem da 

Universidade Federal de Goiás e estou desenvolvendo um estudo intitulado: 

EXPOSIÇÃO AO MATERIAL BIOLÓGICO: AS PERCEPÇÕES DAS VÍTIMAS 

SOBRE SEU ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO, que tem como objetivo 

analisar a experiência do atendimento e o acompanhamento ao profissional 

acidentado com material biológico nos serviços públicos de referência para a área da 

saúde do município de Goiânia-GO, a partir do relato do acidentado. Tal estudo 

consistirá na minha dissertação de mestrado e gostaria que você respondesse com 

sinceridade algumas questões a este respeito. Lembrando que seu nome será 

mantido em anonimato e suas respostas em absoluto sigilo, conforme exposto no 

termo de consentimento livre e esclarecido.  

 

 Entrevista nº.: ______                                                 Data: ______/_______/2010 

 

Nome: ______________________________________________________________ 

 

B- Identificação dos sujeitos:  

1. Sexo: (    )F              (    )M 

2. Data de nascimento: _____/______/_____ 

3. Estado civil: ____________________________ 

4. Você possui filhos: (    )Sim        (    ) Não  

5. Renda mensal: R$_______________________ 

6. Religião:_______________________________ 

7. Telefone para contato:______________________________ 

8. Endereço:_________________________________________________________ 

 

C- Formação Educacional: 

9. Profissão:____________________________________________ 
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10. Nível de escolaridade: (   ) fundamental             (   ) médio           (   ) técnico            (   

) superior 

11. Data de conclusão do curso:_____________ 

12. Você fez curso de pós-graduação? (   )Sim   (   ) Não    Qual:_______________ 

13. Você já recebeu orientações sobre biossegurança? (    )Sim       (    ) Não 

 

D- Atuação profissional:  

14. Função Atual: ________________________________________ 

15. Tempo de exercício profissional: _____________ 

16. Unidade em que trabalha::_______________________________ 

17. Ano do Ingresso na Instituição: _________ 

18. Data do acidente:__/__/____ 

19. Unidade em que foi atendido após o acidente: __________________________ 

20. Você já foi acidentado com material biológico anteriormente? (    )Sim    (    ) Não 

21. Você conhece o fluxograma de atendimento ao acidentado com material biológico 

da sua instituição? (    )Sim        (    ) Não 

 

E- Fatores facilitadores e dificultadores: 

1) Agora gostaria que você me relatasse os fatores facilitadores e os fatores 

dificultadores encontrados para o atendimento do acidente com material biológico até 

a sua resolutividade: 

Fatores facilitadores: 

 

 

 

 

 

Fatores dificultadores: 
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F- Coleta de incidentes críticos: 

2) Você sofreu um acidente com material biológico, foi atendido e preencheu a ficha 

de notificação, a qual peguei no CEREST. Agora, relate-me exatamente como ocorreu 

o atendimento e acompanhamento desse acidente: 

A situação? (atendimento e acompanhamento) 

 

 

 

 

 

O que foi feito? (atendimento e acompanhamento) 

 

 

 

 

 

O que resultou? (atendimento e acompanhamento) 

 

 

 

 

 

Comente a experiência vivida durante o atendimento e acompanhamento? (positiva 

ou negativa) 

 

 

 

 

 

Obrigada pela colaboração! 
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APÊNDICE B 

 

TERMO REFERENTE AO CONTATO TELEFÔNICO PRÉVIO PARA PERMISSÃO 

DA ENTREVISTA 

 

Bom dia (boa tarde). Meu nome é Luana Cássia Miranda Ribeiro, sou 

enfermeira, mestranda do Programa de Pós Graduação da Faculdade de 

Enfermagem da Universidade Federal de Goiás (FEN/UFG). Estou realizando uma 

pesquisa intitulada EXPOSIÇÃO AO MATERIAL BIOLÓGICO: AS PERCEPÇÕES 

DAS VÍTIMAS SOBRE SEU ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO que consistirá 

na minha dissertação de mestrado e ela tem a participação de profissionais que já se 

acidentaram com material biológico.  

O objetivo desta pesquisa é analisar a experiência do atendimento e o 

acompanhamento ao profissional acidentado com material biológico nos serviços 

públicos de referência para a área da saúde do município de Goiânia-GO, a partir do 

relato do acidentado. 

O projeto tem aprovação de comitê de ética em pesquisa e também fiz uma 

solicitação por escrito ao Secretário Municipal de Saúde e para a diretora do CEREST 

para consultar as fichas de notificação de acidentes no Centro de Referência à Saúde 

do Trabalhador, onde consegui seu nome, endereço e número de telefone. 

Gostaria de pedir permissão para realizar uma entrevista sobre o assunto, na 

FEN/UFG ou no seu local de trabalho, no dia e horário que lhe for conveniente.  

No momento da entrevista, apresentarei por escrito o objetivo da pesquisa em 

um termo de consentimento livre e esclarecido, em que consistirá sua participação e, 

caso concorde em colaborar, você responderá a algumas questões.  

Poderia, por favor, confirmar o endereço do seu local de trabalho?  

Para esclarecer qualquer dúvida que possa surgir, meu telefone para contato é 

062-84436820. 

Até logo e obrigada pela atenção.   
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APÊNDICE C 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE ENFERMAGEM 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário em uma pesquisa 

intitulada: EXPOSIÇÃO AO MATERIAL BIOLÓGICO: AS PERCEPÇÕES DAS 

VÍTIMAS SOBRE SEU ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO, que tem como 

objetivo: analisar a experiência do atendimento e o acompanhamento ao profissional 

acidentado com material biológico nos serviços públicos de referência para a área da 

saúde do município de Goiânia-GO, a partir do relato do acidentado. 

O estudo será realizado com profissionais acidentados que possuem registro 

nas unidades de saúde de referência no atendimento com material biológico e conta 

com a ciência do secretário de saúde do município de Goiânia e do CEREST. Os 

resultados dessa pesquisa servirão para elaboração de uma dissertação de mestrado 

que, posteriormente será apresentada em Congressos e publicada em revistas 

científicas. 

Sua participação consistirá em responder algumas perguntas acerca do tema. 

Essa entrevista será registrada manualmente pela pesquisadora e ao final será lida 

com a finalidade de que tome ciência do registro, bem como faça as correções e/ou 

observações que achar pertinente. 

Informamos que sua participação é livre. O seu nome e o da instituição 

envolvida não constarão na pesquisa, garantindo assim, o anonimato institucional e o 

sigilo quanto à sua identidade. Não incorrerá em ônus financeiro para você ou para a 

instituição, e será resguardado de quaisquer danos ou exposição. Poderá retirar o seu 

consentimento em qualquer etapa da pesquisa, caso não queira participar por 

qualquer motivo, sem que isso lhe cause qualquer dano ou constrangimento.  

A sua contribuição por meio do relato fidedigno do atendimento e 

acompanhamento recebido em virtude do acidente com material biológico, será 

fundamental para a visualização da real situação de atendimento dos profissionais 

acidentados com material biológico, sua eficácia, acompanhamento e notificação. 

Esse diagnóstico poderá evidenciar os pontos críticos desse atendimento e 

acompanhamento, fornecendo subsídios necessários para a adequação e ajustes no 
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programa de atendimento para garantir qualidade na assistência e acompanhamento 

ao profissional de saúde acidentado com material biológico.   

Acreditamos que a entrevista não suscitará em eventuais conflitos 

psicológicos; caso tais eventos ocorram, receberá total apoio dos pesquisadores e do 

Programa Saudavelmente do PROCOM/UFG que conta com uma equipe 

especializada para realizar o devido acompanhamento até a resolução do problema. 

Para isso devem fazer contato pelos telefones que constam neste documento. As 

etapas do trabalho e, em especial a coleta dos dados, serão desenvolvidas com o 

maior rigor e ética, no sentido de resguardar a sua integridade física, psicológica e 

moral conforme os princípios de beneficência e não maleficência regidos por 

Ministério da Saúde (1996) que prevê que danos previsíveis sejam evitados.  

Após todos os esclarecimentos acima, caso aceite fazer parte do estudo, 

assine este documento que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é da 

pesquisadora responsável. Em caso de recusa você não será prejudicado em suas 

atividades profissionais. 

Em caso de quaisquer dúvidas sobre a pesquisa ou necessidades dela 

decorrentes, entrar em contato com as pesquisadoras: Luana Cássia Miranda Ribeiro 

pelo telefone 06284436820 e Adenicia Custódia Silva e Souza – 06299774003. 

De acordo com a Resolução 196, de 10 de outubro de 1996, do Conselho 

Nacional de Saúde (BRASIL, 1996) que regulamenta a realização de pesquisas, 

envolvendo seres humanos, solicitamos sua assinatura, o que representará estar de 

acordo em participar da pesquisa e informamos que serão observados todos os 

princípios éticos que regulam pesquisa em seres humanos. 

 

Goiânia,___/___/_____ 

 

 

 

_________________________________________ 

Pesquisadora responsável pela entrevista 
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Termo de Consentimento 

 

Eu, _______________________________________________________________, 

declaro que, após ter sido devidamente esclarecido(a) sobre a pesquisa intitulada 

EXPOSIÇÃO AO MATERIAL BIOLÓGICO: AS PERCEPÇÕES DAS VÍTIMAS 

SOBRE SEU ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO, a ser realizada pelas 

pesquisadoras Luana Cássia Miranda Ribeiro e Adenicia Custódia Silva e Souza, 

concordo em fazer parte da mesma como sujeito. 

 

Goiânia,___/___/_____ 

 

 

_________________________________________ 

Sujeito Entrevistado 

 

 

Testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores): 

Nome: _____________________________________________________________ 

Assinatura: _________________________________________________________ 

Nome: _____________________________________________________________ 

Assinatura: _________________________________________________________ 

Goiânia,____/____/____ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 “A vida é uma tragédia quando vista de 

perto, mas uma comédia quando vista de 

longe.” 

 

(Charles Chaplin) 
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ANEXO B 
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ANEXO C 
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ANEXO D 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declaro, para os devidos fins, que o artigo "Técnica de Incidente Crítico e 
seu uso na Enfermagem: revisão integrativa da literatura, de autoria de 
Luana Cássia Miranda Ribeiro, Adenícia Custódia Silva e Souza, Regiane 
Aparecida dos Santos Soares Barreto, Heliny Carneiro Cunha Neves e Maria 
Alves Barbosa, foi submetido à Revista Brasileira de Enfermagem - REBEn, 
estando no aguardo do processo de avaliação. 
 

 
 

 
Brasília-DF, 24 de março de 2011. 

 

 

 

Telma Ribeiro Garcia 

Diretora de Publicação e Comunicação Social da ABEn 

 
Gestão 2010/2013 
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ANEXO E 

 

LISTAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA-GOIÁS 

 

DISTRITO SANITÁRIO DA REGIÃO CAMPINAS / CENTRO 

CAIS CAMPINAS 

CAIS DEPUTADO JOÃO NATAL 

CENTRO DE SAÚDE SETOR CRIMÉIA LESTE 

CENTRO DE SAÚDE ESPLANADA DO ANICUNS 

CENTRO DE SAÚDE MARINHO LEMOS – NEGRÃO DE LIMA 

CENTRO DE SAÚDE NORTE FERROVIÁRIO 

CENTRO DE SAÚDE SETOR RODOVIÁRIO 

CENTRO DE SAÚDE VILA SANTA HELENA 

CENTRO DE SAÚDE VILA CANAÃ 

CENTRO DE SAÚDE VILA MORAES 

CENTRO DE SAUDE DA FAMA 

UNIDADE DE TRAB. E PROD. SOLIDÁRIA DA SAÚDE MENTAL GERARTE II 

CENTRO DE REF. EM DIAG. E TERAPEUTICA CÂNDIDO JOSÉ SANTIAGO DE MOURA 

LAB. DE CITOLOGIA DO CENTRO DE REF. EM DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA 

CENTRO DE ENDODONTIA DO CENTRO DE REF. EM DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA 

CENTRO DE REFERÊNCIA EM ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA - CROF 

CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA IDOSA (CRASPI)  

UABSF - S. LESTE UNIVERSITÁRIO 

UABSF - CRIMÉIA OESTE 

 

DISTRITO SANITÁRIO DA REGIÃO LESTE 

CAIS PARQUE AMENDOEIRAS 

CAIS JARDIM NOVO MUNDO 

CAIS CHÁCARA DO GOVERNADOR 

CENTRO DE SAÚDE "DR. AFONSO HONORATO DA SILVA E SOUZA" VILA ÁGUA BRANCA 

CENTRO DE SAÚDE CONJUNTO RIVIERA 

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS NOVO MUNDO(#) 

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA NOVO MUNDO 

UABSF ARUANÃ III 

UABSF - PARQUE ATHENEU 

UABSF - PARQUE ATHENEU II 

UABSF - JARDIM MARILIZA 

UABSF - RECANTO DAS MINAS GERAIS 

UABSF - VILA PEDROSO 

UABSF - ST. SANTO HILÁRIO 

UABSF - JARDIM DOM FERNANDO II 

UABSF - JARDIM AROEIRA 
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DISTRITO SANITÁRIO DA REGIÃO NOROESTE 

 

CAIS JARDIM CURITIBA 

CAIS FINSOCIAL 

CAIS SETOR CÂNDIDA DE MORAIS 

NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA – NASF BAIRRO SÃO CARLOS 

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS NOROESTE 

MATERNIDADE NASCER CIDADÃO 

UABSF VILA MUTIRÃO/LIBERDADE 

UABSF - JARDIM PRIMAVERA 

UABSF - B. FLORESTA 

UABSF- BAIRRO BOA VISTA 

UABSF - BAIRRO DA VITÓRIA 

UABSF- BAIRRO SÃO CARLOS 

UABSF-BARRA VENTO 

UABSF - JARDIM CURITIBA II 

UABSF - JARDIM CURITIBA III 

UABSF - PARQUE TREMENDÃO 

UABSF - JARDIM NOVO PLANALTO 

UABSF - CONDOMÍNIO MORADA DO SOL 

UABSF - ESTRELA D´ALVA 

UABSF - SETOR RECANTO DO BOSQUE 

UABSF - VILA FINSOCIAL 

UABSF - RES. BRISAS DA MATA 

 

DISTRITO SANITÁRIO DA REGIÃO NORTE 

 

CAIS JARDIM GUANABARA III 

CIAMS SETOR URIAS MAGALHÃES 

CENTRO DE SAÚDE JD. BALNEÁRIO M. PONTE 

CENTRO DE SAÚDE “ISABEL MARIA DA SILVA” VILA MARIA DILCE 

CENTRO DE SAÚDE VILA CLEMENTE 

CENTRO DE SAÚDE “BENEDITO DOS SANTOS VIEIRA” SETOR PERIM 

UABSF CONJUNTO ITATIAIA 

UABSF- SETOR SÃO JUDAS TADEU 

UABSF - JARDIM GUANABARA I 

UABSF - DISTRITO DE VILA RICA 

UABSF - RESIDENCIAL VALE DOS SONHOS 
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DISTRITO SANITÁRIO DA REGIÃO OESTE 

 

CAIS BAIRRO GOIÁ 

CENTRO DE SAÚDE PQ. IND. JOÃO BRAZ 

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS ESPERANÇA 

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA ESPERANÇA I - UNIDADE FEMININA 

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA ESPERANÇA II – UNIDADE MASCULINA 

UABSF - B. SÃO FRANCISCO 

UABSF - VILA REGINA 

UABSF - VERA CRUZ I 

UABSF - CONJUNTO VERA CRUZ II 

UABSF - RESIDENCIAL GOIÂNIA VIVA 

UABSF - DO PARQUE ELDORADO OESTE 

UABSF - BAIRRO GOIÁ 

UABSF - JD. ARITANA 

UABSF - JARDIM MIRABEL 

UABSF - RESIDENCIAL YTAPUÃ 

UABSF - SETOR LUANA / LORENA PARK 

UABSF - PARQUE DOS BURITIS CONSELHO LOCAL DE SAÚDE (CL)  

UABSF- RESIDENCIAL JARDIM DO CERRADO 

UABSF - BUENA VISTA 

 

DISTRITO SANITÁRIO DA REGIÃO SUDOESTE 

 

CAIS NOVO HORIZONTE 

CENTRO DE SAÚDE JARDIM VILA BOA 

CENTRO DE SAÚDE VILA MAUÁ 

CENTRO DE SAÚDE “JOSÉ DO EGÍDIO MARTINS” - VILA UNIÃO 

CENTRO DE SAÚDE PQ. ANHANGUERA (DIST. SUDOESTE)  

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS BEIJA-FLOR 

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA BEIJA-FLOR I 

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA BEIJA-FLOR I I – UNIDADE FEMININA 

UABSF - RESIDENCIAL ITAIPU 

UABSF - JARDIM CARAVELAS 

UABSF - ANDRÉIA CRISTINA 

UABSF - GARAVELO B 

UABSF - CONDOMÍNIO DASESMERALDAS 

UABSF - RESIDENCIAL ANA CLARA 

UABSF - PARQUE SANTA RITA 

UABSF - MADRE GERMANA II 

UABSF - GRAJAÚ 

UABSF - RESIDENCIAL ELI FORTE 

UABSF - REAL CONQUISTA 
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DISTRITO SANITÁRIO DA REGIÃO SUL 

 

CIAMS SETOR PEDRO LUDOVICO 

CIAMS JARDIM AMÉRICA CONSELHO LOCAL DE SAÚDE (CL) 

CENTRO SAÚDE PARQUE AMAZÔNIA 

CENTRO DE SAÚDE "HORTÊNCIA MENDONÇA" - VILA REDENÇÃO 

PRONTO SOCORRO PSIQUIÁTRICO “WASSILY CHUC” 

CAPS ÁGUA VIVA 

CAPS VIDA 

CAPS GIRASSOL 

CAPS – AD/CASA 

AMBULATÓRIO MUNICIPAL DE PSIQUIATRIA 

UNIDADE DE TRABALHO E PRODUÇÃO SOLIDÁRIA DA SAÚDE MENTAL - GERARTE 

AMBULATÓRIO MUNICIPAL DE QUEIMADURAS 

DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL 

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DOTRABALHO 

(SESMT) 
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