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RESUMO 
 

SIMÃO, Suzana de Almeida Fráguas. Perfil dos acidentes ocupacionais com 
material biológico entre profissionais de saúde. 2010. 88 f. Dissertação 
(Mestrado em Ciências do Cuidado em Saúde) – Universidade Federal Fluminense, 
Niterói. 
 
 
O presente estudo objetivou identificar as características epidemiológicas dos 
acidentes biológicos no Município de Niterói-RJ e analisar os principais fatores de 
risco encontrados neste tipo de acidente ocupacional. No que se refere à 
metodologia, foi realizada uma pesquisa exploratória descritiva com abordagem 
quantitativa, realizada em um centro de referência municipal para profissionais de 
saúde vítimas de acidente de trabalho com material biológico localizado na região 
metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. A amostra contemplou todas as fichas 
de acompanhamento dos atendimentos aos profissionais de enfermagem no período 
compreendido de 2005-2008. Para a realização deste estudo, o projeto de pesquisa 
foi previamente aprovado pelo Comitê de ética da Universidade Federal Fluminense 
(Parecer nº 014/09), sendo atendidas as exigências da resolução nº 196/96, do 
Conselho Nacional de Saúde (CNS), que normatiza as pesquisas envolvendo seres 
humanos. Assim, foi identificado um total de 259 formulários no referido setor no 
período dos quatro anos avaliados. Quanto à categoria profissional, 70 eram 
auxiliares de enfermagem, 159 eram técnicos de enfermagem e 30 eram 
enfermeiros. Em referência à variável gênero do acidentado, foi encontrado índice 
de 84,9% de ocorrência dos acidentes no sexo feminino. Com relação à idade 
desses trabalhadores, foi possível verificar que o profissional mais novo tinha 18 
anos enquanto que o mais velho tinha 63 anos, sendo a média de idade desses 
profissionais 35 anos (com desvio padrão de 10 anos). No que se refere ao setor 
onde o profissional atuava, foi observada maior prevalência de acidentes nas 
enfermarias (37,5%) que na emergência (26,3%) e Unidade de Terapia Intensiva 
(14,7%). Os resultados desta investigação evidenciaram o envolvimento de 184 
(71,0%) funcionários em acidentes de trabalho com agulha oca, sendo este o objeto 
mais freqüentemente associado a este tipo de ocorrência. Já em relação à variável 
fluido orgânico, notou-se presença de sangue em 91,5% dos acidentes ocorridos. 
Quanto ao esquema vacinal, um percentual significativo de profissionais de saúde 
não vacinados contra hepatite B entre todas as categorias profissionais analisadas 
(33,2%) e apenas 10,8% do total de profissionais do estudo haviam realizado o teste 
sorológico anti-HBs anteriormente. Tais evidências ratificam a necessidade de 
intensificação das estratégias de melhoria da cobertura vacinal contra hepatite B, 
educação permanente sobre as medidas de prevenção contra acidentes com 
material biológico e sensibilização dos profissionais para o uso de equipamentos de 
proteção individual e coletiva. 
 
Palavras-chave: Acidentes de trabalho; Exposição a agentes biológicos; 
Profissional de saúde; Riscos ocupacionais; Saúde do trabalhador. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

SIMÃO, Suzana de Almeida Fráguas. Profile of occupational accidents with 
biological material among health professionals. 2010. 88 f. Dissertation (Master´s 
Degree in Science in health care) – Universidade Federal Fluminense, Niterói. 
 
 
This study aimed to identify the epidemiological characteristics of biological accidents 
in Niterói, RJ, and analyze the main risk factors found in this type of occupational 
accidents. As regards the methodology, we conducted an exploratory descriptive 
research with quantitative approach, performed in a referral center for local health 
professionals to victims of occupational accidents with biological material in the 
metropolitan region of Rio de Janeiro. The sample included all forms of monitoring 
visits to nurses in the period 2005-2008. For this study, the research project was 
approved by the ethical committee of the Universidade Federal Fluminense (Opinion 
No. 014/09), which met the requirements of Resolution No. 196/96 of the National 
Health Council (CNS), which regulates research involving human subjects. Thus, we 
identified a total of 259 forms in this sector during the four years evaluated. 
Professionally, 70 were nursing assistants, 159 were nursing technicians and 30 
were nurses. In reference to the variable gender of the victim, was found in 84.9% 
rate of occurrence of accidents in females. Regarding age of these workers were 
unable to verify that the professional youngest was 18 years while the oldest was 63 
years, with an average age of these professionals 35 years (standard deviation of 10 
years). With regard to the sector where staff worked, there was a higher prevalence 
of accidents in the wards (37.5%) than in emergency (26.3%) and the Intensive Care 
Unit (14.7%). The research results showed the involvement of 184 (71.0%) 
employees in occupational accidents with hollow needle, which is the object most 
often associated with this type of occurrence. In relation to variable organic fluid, it 
was noted the presence of blood in 91.5% of all accidents. As to the immunization 
schedule, a significant percentage of health professionals are not vaccinated against 
hepatitis B among all occupational categories analyzed (33.2%) and only 10.8% of 
professionals in the study had been tested previously serologic anti-HBs . Such 
evidence attest to the need for intensification of strategies to improve vaccination 
coverage against hepatitis B, training of professionals about the preventive measures 
against accidents with biological material and awareness of health professionals to 
use personal protective equipment and collective. 
 
Key Words: Accidents, occupational; Exposure to biological agents; Health 
personnel; Occupational risks; Occupational health.  
 

 

 

 



LISTA DE TABELAS 
 
 

Tabela 1  Acidentes ocupacionais com material biológico no centro de 
referência no município de Niterói, segundo o ano de ocorrência. 
Niterói, 2009. 
 

57 

Tabela 2  Acidentes ocupacionais com material biológico no centro de 
referência no município de Niterói, segundo a categoria 
profissional. Niterói, 2009. 
 

58 

Tabela 3 Acidentes ocupacionais com material biológico no centro de 
referência no município de Niterói, segundo o gênero. Niterói, 
2009. 
 

60 

Tabela 4 Acidentes ocupacionais com material biológico no centro de 
referência no município de Niterói, segundo setor da unidade 
empregadora. Niterói, 2009. 
 

62 

Tabela 5 Acidentes ocupacionais com material biológico no centro de 
referência no município de Niterói, segundo município da unidade 
de saúde. Niterói, 2009. 
 

63 

Tabela 6 Acidentes ocupacionais com material biológico no centro de 
referência no município de Niterói, segundo setor de ocorrência. 
Niterói, 2009. 
 

63 

Tabela 7 Acidentes ocupacionais com material biológico no centro de 
referência no município de Niterói, segundo tipo de instrumento 
envolvido. Niterói, 2009. 
 

65 

Tabela 8 Acidentes ocupacionais com material biológico no centro de 
referência no município de Niterói, segundo fluido orgânico 
envolvido. Niterói, 2009. 
 

66 

Tabela 9 Acidentes ocupacionais com material biológico no centro de 
referência no município de Niterói, segundo situação vacinal 
contra Hepatite B. Niterói, 2009. 
 

68 

Tabela 10 Acidentes ocupacionais com material biológico no centro de 
referência no município de Niterói, segundo sorologia anti HBs. 
Niterói, 2009. 
 

69 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



SUMÁRIO 
 
 

1 INTRODUÇÃO 09 
1.1 TRAJETÓRIA PESSOAL E A RELAÇÃO COM A PESQUISA 09 
1.2 OBJETO DE ESTUDO 10 
1.3 OBJETIVOS DO ESTUDO 14 
1.4 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 14 
   
2 CONCEPÇÕES TEÓRICAS 17 
2.1 PROCESSO DE TRABALHO EM SAÚDE 19 
2.2 A POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE E SEGURANÇA DO 

TRABALHADOR 
24 

2.2.1 Comunicação dos Acidentes de Trabalho (CAT) 32 
2.3 EDUCAÇÃO PERMANENTE COMO FERRAMENTA DE 

PREVENÇÃO 
34 

   
3 O ESTADO DA ARTE SOBRE ACIDENTES BIOLÓGICOS 37 
3.1 CONHECIMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE A RESPEITO 

DE ACIDENTE BIOLÓGICOS 
38 

3.2 FATORES RELACIONADOS AOS ACIDENTES BIOLÓGICOS 44 
   
4 METODOLOGIA 53 
4.1 TIPOLOGIA DO ESTUDO 53 
4.2 LOCAL DO ESTUDO 54 
4.3 POPULAÇÃO DO ESTUDO 55 
4.4 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 55 
4.5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 56 
4.6 ASPECTOS ÉTICOS 56 
   
5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 57 
5.1 PERFIL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 58 
5.2 PERFIL DO LOCAL DE OCORRÊNCIA DO ACIDENTE 62 
5.3 PERFIL DO ACIDENTE BIOLÓGICO 64 
5.4 PERFIL VACINAL/ SOROLÓGICO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE 67 
   
6 CONCLUSÕES 72 
   
7 REFERÊNCIAS 74 
   
 ANEXOS 82 
   
 APÊNDICE 88 

 



 
 
 

 
S 588      Simão, Suzana de Almeida Fráguas. 

Perfil dos acidentes ocupacionais com material biológico 
entre profissionais de saúde / Suzana de Almeida Fráguas 
Simão . – Niterói: [s.n.], 2010. 

88 f. 
 

Dissertação (Mestrado em Ciências do Cuidado em 
Saúde) - Universidade Federal Fluminense, 2010. 
    Orientador: Profª. Zenith Rosa Silvino 
 

1. Enfermagem. 2. Acidentes de trabalho. 3. Exposição a 
agentes biológicos. 4. Pessoal de saúde. 5. Riscos 
ocupacionais. 6. Saúde do trabalhador. I. Título. 

 
                                                                 CDD: 610.73 

 



 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1         INTRODUÇÃO 

 

1.1      TRAJETÓRIA PESSOAL E A RELAÇÃO COM A PESQUISA 

 

O interesse pela temática sobre acidente com material biológico ocorreu após 

algumas aproximações com esta problemática vivenciada no Hospital Municipal 

Carlos Tortelly, na cidade de Niterói – RJ, onde tive a oportunidade de atuar como 

estagiaria no setor de referência para atendimentos a profissionais vítimas desse 

tipo de acidente ocupacional, durante a Graduação no Curso de Enfermagem da 

Universidade Estácio de Sá. 

Como parte do Trabalho de Conclusão de Curso, participei de uma pesquisa 

científica

Os resultados obtidos me inquietaram ainda mais, pois revelaram que a 

maioria dos profissionais já havia sido vítima de acidente ocupacional com material 

biológico, não havia notificado e desconhecia o procedimento recomendado pós-

exposição e o risco à que estava exposto. 

 realizada com profissionais da equipe de enfermagem do setor de 

emergência da mesma unidade de saúde a respeito de acidentes de trabalho com 

material perfurocortante. O referido estudo objetivou conhecer a percepção da 

equipe de enfermagem em relação a acidentes biológicos ocorridos no ambiente 

laboral. 
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Sendo assim, tem-se como proposta de estudo buscar suprir carências do 

Sistema de Informação e Controle de Acidentes com Material Biológico no Município 

de Niterói quanto ao perfil dos profissionais vítimas desse tipo de acidente. Essa 

proposta vem em consonância com a Portaria nº 3.120 de 1º de Julho de 1998 

(BRASIL, 1998), a qual aprova a Instrução Normativa de Vigilância em Saúde do 

Trabalhador no Sistema Único de Saúde (SUS).  

No anexo desta portaria, em seu item de apresentação, há a menção sobre a 

interface da vigilância em saúde do trabalhador e a saúde pública conforme abaixo:  

O avanço gradual, quantitativo e qualitativo da institucionalização das 
práticas de Saúde do Trabalhador, no setor saúde em todo o Brasil, 
reflete a consolidação da área como objeto indiscutível da saúde 
pública. E por assim dizer, objeto, também, das políticas públicas 
direcionadas, em todos os níveis do Sistema Único de Saúde (SUS), 
para a prevenção dos agravos à saúde da população trabalhadora 
(BRASIL, 1998, p. 39).  

 

 

1.2 OBJETO DE ESTUDO – SUA CONTEXTUALIZAÇÃO E A PROBLEMÁTICA DO 

ESTUDO 

 

O Ministério da Previdência e Assistência Social define Acidente de Trabalho 

(AT) como aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou 

pelo exercício do trabalho dos segurados especiais, provocando lesão corporal ou 

perturbação funcional, permanente ou temporária, que cause a morte, a perda ou a 

redução da capacidade para o trabalho (BRASIL, 1992). 

No que se refere à material biológico, segundo o Ministério da Ciência e 

Tecnologia com base no relatório do Working Party on Biotechnology, é definido 

como: 
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Todo material que contenha informação genética e seja capaz de 
auto-reprodução ou de ser reproduzido em um sistema biológico.   
Dessa forma, material biológico inclui: organismos cultiváveis e 
microorganismos (bactérias, fungos filamentosos, algas, vírus, 
leveduras e protozoários); as células humanas, animais e vegetais; 
as partes replicáveis desses organismos e células (bibliotecas 
genômicas, plasmídeos e fragmentos de DNA clonado) e os 
organismos ainda não cultivados, assim como os dados associados a 
esses organismos, incluindo informações moleculares, fisiológicas e 
estruturais referentes ao material biológico (BRASIL, 2005, p. 17). 

 

Ainda neste contexto, o termo hospital etimologicamente lembra hospitalidade 

e tem como um de seus principais objetivos a recuperação da saúde, mesmo que 

permanecendo hospitalizado por alguns dias apenas e, sobretudo, para os 

profissionais de saúde que se expõem ano após ano, atuando neste ambiente 

insalubre.  

A respeito da exposição destes trabalhadores, Robazzi e Marziale (1999) 

referem que muitas vezes, o profissional de enfermagem enfrenta problemas, 

principalmente financeiro, o que o leva a exercer múltiplos empregos e a trabalhar 

em um ambiente inadequado, estes, quando associados ao desgaste físico, 

potencializam o estresse, deixando-o mais susceptível às doenças ocupacionais. 

Nestes locais, paradoxalmente, observa-se o menor grau de preocupação com a 

segurança e saúde ocupacional do seu pessoal. 

Poucos locais de trabalho são tão complexos como um hospital, pois além de 

prover cuidado básico de saúde a um grande número de pessoas, alguns são 

freqüentemente centros de ensino e pesquisa. Assim, a questão dos problemas de 

saúde que afetam os profissionais no ambiente hospitalar está diretamente 

relacionada aos riscos ocupacionais aos quais estão submetidos cotidianamente, 

incorrendo em acidentes de trabalho e doenças ocupacionais (NISHIDE et al., 2004). 

O ambiente hospitalar oferece múltiplos e variados riscos aos trabalhadores 

da área da saúde, tais como os causados por agentes químicos, físicos, biológicos, 
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psicossociais e ergonômicos, sendo os riscos biológicos os principais geradores de 

periculosidade e insalubridade a esses trabalhadores (SUAZO, 1999). 

Esse risco aumentou após o surgimento da Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida (SIDA) e do crescimento do número de pessoas infectadas pelos vírus da 

hepatite B (HVB) e C (HVC) (MASTROENI, 2006). 

Porém é importante ressaltar que muito antes do advento da SIDA, a Lei nº. 

6.367, de 19 de outubro de 1976, já equiparava ao acidente de trabalho a doença 

proveniente da contaminação acidental do pessoal da área de saúde (BRASIL, 

1995). 

No Brasil, acidentes de trabalho devem ser comunicados imediatamente após 

sua ocorrência, por meio da emissão da Comunicação de Acidente de Trabalho 

(CAT), que deve ser encaminhada ao acidentado, ao hospital, ao sindicato da 

categoria correspondente, ao Sistema Único de Saúde (SUS), à Previdência Social e 

ao Ministério do Trabalho (MARCELINO, 1999).  

É importante ressaltar que o documento deve ser emitido 

A emissão da CAT, além de se destinar para fins de controle estatísticos e 

epidemiológicos junto aos órgãos Federais, visa principalmente, a garantia de 

assistência acidentária ao empregado junto ao INSS ou até mesmo de uma 

aposentadoria por invalidez. 

independentemente 

de afastamento ou não, ainda que por meio período.  

Entretanto, o problema dos acidentes de trabalho no Brasil tem proporções 

maiores do que as estatísticas existentes permitem estimar, tornando difícil avaliar o 

seu dimensionamento real, inclusive quanto ao custo social. A principal fonte de 

dados estatísticos sobre acidentes de trabalho, no Brasil, é o Instituto Nacional de 

Seguridade Social (INSS), cujos dados oficiais se referem apenas aos acidentes 
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ocorridos em trabalhadores segurados, não estando incluídos aqueles ocorridos em 

trabalhadores do setor informal, que representam importante parcela da população 

economicamente ativa.  

Não há, no momento, um sistema estabelecido de vigilância de acidentes de 

trabalho com material biológico. Os estudos existentes em nosso país referem-se a 

programas específicos realizados em hospitais universitários e em outros serviços 

de saúde, de forma individualizada, a partir de protocolos elaborados nessas 

unidades. 

Diante de questões importantes na rotina dos profissionais de saúde, o tema 

dessa pesquisa refere-se aos acidentes de trabalho causados por material biológico, 

devido à grande quantidade de resíduos infectantes, materiais perfurocortantes entre 

outros agravos encontrados nas unidades de saúde.  

A exposição ocupacional por material biológico é entendida como a 

possibilidade de contato com sangue e fluidos orgânicos no ambiente de trabalho, e 

as formas de exposição incluem inoculação percutânea. Segundo Marziale (2003) a 

estimativa anual de acidentes pós-exposição ocupacional com material 

perfurocortante entre profissionais de saúde é de 0,25% a 0,4% para o vírus HIV, 

6% a 30% para o HBV e 0,4% a 1,8% para o HVC. 

Embora o HIV e o vírus da hepatite B e C tenham sido os mais divulgados, 

existem outros microrganismos patogênicos que podem ser transmitidos por 

acidentes com perfurocortantes, como tuberculose, rubéola, herpes, escabiose, 

entre outras (JANSEN, 1997). 

Dessa forma, o presente estudo tem como objeto o perfil dos acidentes 

ocupacionais com material biológico ocorridos em unidades de saúde da rede 



 14 

pública e privada no Município de Niterói, localizado na região Metropolitana II do 

Estado do Rio de Janeiro. 

 

 

1.3 OBJETIVOS DO ESTUDO 

 

 Identificar as características epidemiológicas dos acidentes biológicos no 

Município de Niterói-RJ; 

 Analisar os principais fatores de risco encontrados neste tipo de acidente 

ocupacional. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

 Entende-se como justificativa a problemática em si, bem como a lacuna na 

produção do conhecimento a cerca do objeto de pesquisa que foi evidenciada a 

partir do levantamento da temática, mostrando a importância de implementar o 

presente estudo. 

Segundo Brandão Junior (2000), um levantamento da Secretaria Municipal de 

Saúde do Rio de Janeiro, constatou 1310 acidentes ocupacionais entre janeiro de 

1997 e agosto de 1998, com risco de contaminação por HIV, hepatite B e hepatite C 

para profissionais que trabalham em 49 Unidades de Saúde (postos de saúde, 

hospitais municipais, estaduais, universitários e privados). 

Para Marziale (2003), os acidentes de trabalho com os profissionais da área 

de saúde estão relacionados com questões de ordem pessoal, como: desatenção, 
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pressa e despreparo e estão na maioria das vezes, associadas a fatores 

provenientes das condições de trabalho oferecidas. 

Infere-se que a falta de sensibilização e conscientização, a inadequada 

supervisão contínua e sistemática da prática, a não percepção individual do risco e a 

carência de educação continuada são fatores associados à ocorrência de acidentes 

de trabalho com material perfurocortante. 

No Brasil, a escassez de dados sistematizados sobre acidentes ocupacionais 

envolvendo material biológico, não nos permite conhecer a magnitude do problema, 

dificultando, assim, a implementação e a avaliação das medidas preventivas 

(CANINI et al. 2005). 

 

 

Contribuições do Estudo 

Entende-se que o estudo poderá contribuir para: 

 A saúde do trabalhador da área de saúde com dados para um melhor 

entendimento da situação do acidente com material biológico, buscando a melhoria 

da qualidade na assistência para estes profissionais; 

 Oferecer subsídios às instituições para uma política de recursos humanos mais 

voltada à saúde do trabalhador, mobilizando os gestores e demais profissionais para 

um pacto de investigação participativa contínua das condições de trabalho em todas 

as unidades, com a finalidade de antever os problemas e soluções, coletivamente; 

 A elaboração do diagnóstico e a avaliação das condições de trabalho nas 

instituições, que têm sido identificadas como uma das causas de acidentes com 

material biológico entre os profissionais de saúde; 
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 O fortalecimento do papel do enfermeiro como membro da equipe de saúde 

ocupacional;  

 A elaboração e implantação de um Programa de Educação Continuada e 

Permanente para os profissionais de saúde pelo enfermeiro. 

 

Linha de Pesquisa 

 Esta pesquisa está inserida na linha de Pesquisa: Cuidados coletivos em 

saúde nos seus processos educativos e de gestão do Mestrado Acadêmico em 

Ciências do Cuidado em Saúde e no Núcleo de Estudos e Pesquisas em Cidadania 

e Gerência na Enfermagem (NECIGEN) da Escola de Enfermagem Aurora de 

Afonso Costa da Universidade Federal Fluminense. 
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2        CONCEPÇÕES TEÓRICAS  

 

Neste capítulo buscou-se trazer as concepções teóricas relacionadas ao 

processo de trabalho com a finalidade de discutir as organizações de trabalho 

existente na rotina dos profissionais de saúde por razão dos acidentes acometerem 

os indivíduos durante sua atividade laboral. 

Neste contexto é importante ressaltar o significado de trabalho segundo Marx 

(1982) que o define como um processo em que estão envolvidos homem e natureza. 

O homem coloca as forças naturais do seu corpo para apropriar-se dos recursos da 

natureza e transformá-los em formas úteis para o atendimento das suas 

necessidades. Dessa forma, o processo de trabalho pode ser dividido em objeto de 

trabalho, meio de trabalho e pelo trabalho propriamente dito. 

Assim, o objeto de trabalho é a matéria extraída do seu meio natural sobre a 

qual se opera o trabalho, como, por exemplo, a madeira extraída da floresta e os 

minerais retirados das minas, enquanto que o meio de trabalho é uma coisa ou 

complexo de coisas que o trabalhador insere entre si mesmo e o trabalho e lhe serve 

para dirigir sua atividade sobre o objeto e o trabalho está incorporado ao objeto 

sobre que atuou gerando um produto que tem a finalidade de atender a uma 

necessidade do homem (MARX, 1982). 
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A forma como se dá a relação entre os meios de produção e as forças 

produtivas, isto é, entre a propriedade dos meios de produção e o trabalho, é 

chamada de modo de produção. A apropriação dos meios de produção vai definir a 

divisão social do trabalho entre quem trabalha e os que detêm os meios de produção 

e se apropriam do produto final do trabalho, isto é, entre o trabalhador e o capitalista. 

No modo de produção capitalista o objeto de trabalho, os meios de produção 

e o produto pertencem ao capitalista, restando ao trabalhador vender-lhe a sua força 

de trabalho. Nesta sociedade há uma subordinação do trabalho ao capital (MARX, 

1982). 

Na sociedade onde prevalecia o valor de uso para o atendimento das 

necessidades humanas, o tempo empregado no processo de trabalho era o 

necessário para este fim. Com o modo de produção capitalista, este tempo deixa de 

ser o necessário e passa a um tempo excedente que é apropriado pelo capitalista, 

gerando o que Marx (1982) chamou de mais-valia. 

O trabalho produtor de valores-de-troca assume um caráter assalariado, 

baseado no tempo de trabalho excedente avesso à descrição primitiva da natureza 

do trabalho para o homem, sendo a antítese da atividade laborativa livre e autônoma 

(ANTUNES, 2000). 

Neste contexto, o referido teórico afirma ainda que a jornada de trabalho é 

uma grandeza variável e não constante, composta pelo tempo necessário para 

reprodução da força de trabalho do trabalhador e pelo tempo do trabalho excedente, 

sendo este último a parte variável. Assim, a jornada de trabalho tem limite máximo 

estabelecido a partir dos limites físicos como o desprendimento de força física e a 

necessidade de descanso, e os limites morais determinados pelas necessidades. 
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Antunes (2001) coloca como uma das principais reivindicações dos 

trabalhadores, na atualidade, a redução da jornada de trabalho baseado na 

realização deste, dentro de um tempo necessário para o atendimento das 

necessidades humanas e a utilização do tempo livre sem a determinação material e 

subjetiva do mercado, com acesso à cultura, ao lazer, ao esporte, ao convívio 

familiar, são os elementos essenciais para o resgate do sentido do trabalho no 

cotidiano da vida. 

 

 

2.1  PROCESSO DE TRABALHO EM SAÚDE 

 

No cenário da saúde, o processo de trabalho é analisado por Mendes (1992) 

a partir da concepção teórica de Marx sobre processo de trabalho produtivo e este 

ao descrever os componentes do processo de trabalho em saúde afirma que o 

objeto de trabalho sobre o qual opera a transformação para se obter um resultado ou 

finalidade é o próprio homem, considerado em sua objetividade a qual inclui 

naturalmente sua subjetividade, historicamente construída, sendo apreendida 

enquanto relações mediadas por desejos, ódios, normatividade e trabalho. 

Assim, os meios de trabalho são caracterizados como os instrumentos e o 

conhecimento com as quais os agentes desenvolvem sua prática direcionada a 

totalidade social. O produto do processo de trabalho em saúde é a geração e a 

satisfação das necessidades humanas ou carecimentos sociais (MEDEIROS, 2000). 

Segundo Mendes (1992) o trabalho em saúde possui uma papel social onde o 

indivíduo seria protegido da doença para que melhor possa ser consumida sua força 

de trabalho pelo capital que o explora, o que necessariamente exclui a saúde de 
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suas possibilidades vivenciais, estando, portanto, totalmente incorporado ao modo 

de produção capitalista. 

Dessa forma, o setor de serviços onde a saúde está incluída, a exemplo dos 

demais setores econômicos, passa por um processo de reestruturação produtiva. 

Para Antunes (2001), nas últimas décadas houve um grande aumento do 

contingente de trabalhadores nesse setor oriundos da indústria que vive um 

movimento descendente do emprego. O autor coloca que as mudanças 

organizacionais e tecnológicas vêm impactando o setor de serviços, e cita os bancos 

e a privatização do setor público como exemplo de redução do contingente de 

trabalhadores. 

Ao estabelecer uma análise a respeito das mudanças vividas pelos 

trabalhadores da saúde no Brasil, Pires (2001) coloca como relevantes as relações 

de trabalho no interior das políticas desenvolvidas pelo governo para a saúde a partir 

dos anos 90; o emprego na saúde; a precarização do trabalho; o aumento da 

terceirização; e a organização do trabalho no setor saúde. 

No que se refere ao emprego na saúde, Pires (2001) destaca ainda que, ao 

contrário do que vem ocorrendo no setor industrial, é notório o aumento de vagas.  

Porém, significativa parte dos postos de trabalho criados traz a marca da 

precarização do trabalho, com baixos salários e com vínculos temporários, o que 

gera grandes dificuldades em sua organização sindical devido à insegurança do 

vínculo trabalhista, o que dificulta a conquista de direitos de proteção social como a 

licença-maternidade, licença médica, aposentadoria, entre outros (PIRES, 2001). 

Em relação à organização do trabalho em saúde, Pires (2001) coloca a 

predominância ainda do modelo taylorista/fordista, sobretudo na enfermagem, em 

que estão presentes princípios da organização científica do trabalho, tais como a 
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rígida hierarquia e a divisão social do trabalho com forte dicotomia entre o pensar e 

o fazer. A autora coloca que algumas instituições vêm adotando mudanças na 

gestão por meio da incorporação dos preceitos da qualidade total como a 

flexibilização do trabalho; forte responsabilização dos trabalhadores; maior 

autonomia no trabalho, oportunizando que o trabalhador desenvolva ações em prol 

da instituição e da clientela. 

Estudos feitos no Brasil indicam que os trabalhadores da enfermagem são os 

que mais sofrem com problemas ligados ao trabalho. Dentre as mais relevantes, a 

autora destaca: as perdas auditivas e o stress em setores que utilizam instrumentos 

que produzem ruídos, como no caso dos Centros de Terapia Intensiva; as Lesões 

por Esforço Repetitivo (LER) adquiridas pelo uso intensivo da informática, trazendo 

também agravos pelos esforços físicos realizados anteriormente, sobretudo pela 

enfermagem; o aumento das cargas físicas e emocionais condicionadas pelas 

precárias condições de trabalho, baixos salários, sobrecarga de trabalho, falta de 

valorização profissional e a responsabilidade com o cuidado de pessoas em situação 

de risco de vida; e o stress e os problemas emocionais gerados pela excessiva 

jornada de trabalho advindos do duplo ou triplo emprego e do trabalho doméstico 

 (PIRES, 2001). 

Quanto ao trabalho, a pesquisa de Pires (2001) analisa tanto o trabalho 

remunerado, quanto o trabalho doméstico que em si constituem-se numa dupla 

jornada de trabalho para as enfermeiras. No que se refere ao trabalho doméstico, a 

pesquisa aponta como riscos o contato com agentes físicos, químicos e biológicos e 

fatores inerentes à profissão, como o sofrimento físico e psicológico, e mesmo a 

morte de pacientes; o acelerado ritmo de trabalho; as emergências constantes e o 

grau de atenção na prestação do cuidado. 
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Ainda no trabalho remunerado, aparece como fatores de risco o aumento da 

jornada de trabalho; o trabalho em sistema de rodízio e horário noturno; a falta de 

controle sobre o trabalho; as baixas remunerações; a falta de condições de trabalho 

no que concerne a recursos materiais e técnicos e a falta de pessoal, entre outros. 

No trabalho doméstico, a pesquisa indica como risco o tamanho e a composição do 

grupo familiar, uma vez que é a mulher que freqüentemente assume as tarefas de 

cuidado e educação dos filhos, bem como o cuidado com doentes crônicos e idosos 

da família. A falta de recursos para a realização de serviços domésticos, como 

equipamentos, máquinas, e a falta de serviços externos de apoio ao cuidado e à 

educação dos filhos, também são fatores de risco para a saúde das enfermeiras. A 

chefia do lar é um dos mais relevantes fatores de risco apontados pela pesquisa por 

aumentar as responsabilidades e demandas da mulher, inclusive de ordem 

financeira (ANTUNES, 2001). 

Em conseqüência dessas questões discutidas têm-se: a redução do bem-

estar e a existência de mal-estares inespecíficos; efeitos psicológicos expressos 

através de depressão e irritabilidade; efeitos corporais, como cansaço físico, dores 

de cabeça e insônia; efeitos laborais expressos por insatisfação no trabalho ou 

desempenho insuficiente; efeitos familiares ligados ao funcionamento das relações 

familiares. 

Essas questões têm conseqüências fundamentais na vida dos trabalhadores, 

determinando a sua vida dentro e fora da esfera do trabalho. O aumento da jornada 

de trabalho através do multiemprego e horas extras, como forma de superação da 

pauperização crescente, rouba-lhe o tempo livre que deveria estar à disposição do 

descanso necessário para a recuperação das energias físicas; para o lazer; para a 
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convivência familiar de forma mais harmônica e menos conflituosa; e para a 

participação política nos fóruns e atividades de organização dos trabalhadores. 

Frente a essas discussões, é necessária uma reflexão sobre o processo de 

trabalho em saúde no atual contexto histórico, para que se responda: como está o 

ser humano envolvido neste processo? Seja ele o objeto de trabalho a ser 

transformado, isto é, seja este homem a totalidade a ser trabalhada, seja o homem-

força de trabalho, responsável pela transformação e atendimento das necessidades 

em saúde. 

O desenvolvimento do processo de trabalho em saúde no atual contexto onde 

o tempo necessário para a reprodução da força de trabalho é cada vez maior, 

mediante o aumento da jornada de trabalho, coloca em jogo tanto o resultado deste 

processo que é a satisfação dos carecimentos em saúde, como também a essência 

e o significado do trabalho para o seu produtor: o trabalhador da saúde. Resgatando 

Antunes (2000) quando fala em produção de sentido do trabalho, é necessário que 

se busque resgatar o trabalho em saúde como espaço de satisfação e de 

significados onde é imprescindível o desenvolvimento pleno das atividades em 

saúde para satisfação dos usuários, e onde o trabalhador seja respeitado na sua 

integralidade, tanto do ponto de vista da remuneração e valorização profissional, 

como pela jornada de trabalho compatível com o pleno desenvolvimento deste 

trabalho, permitindo o gozo do tempo livre. 

Assim, torna-se necessário a busca pelo resgate do trabalho em saúde como 

espaço de satisfação e de significados onde é imprescindível o desenvolvimento 

pleno das atividades em saúde para satisfação dos usuários, e onde o trabalhador 

seja respeitado na sua integralidade, tanto do ponto de vista da remuneração e 
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valorização profissional, como pela jornada de trabalho compatível com o pleno 

desenvolvimento deste trabalho, permitindo o gozo do tempo livre. 

 

 

2.2 A POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR 

 

A legislação brasileira sobre acidentes de trabalho sofreu importantes 

modificações ao longo dos anos. A primeira lei surgiu através do Decreto-Lei nº 

3.724 em 15/01/1919 que aborda o risco profissional como um risco natural e 

inerente a atividade ocupacional exercida, previa a comunicação do acidente de 

trabalho à autoridade policial e o pagamento de indenização ao trabalhador ou à sua 

família, calculada de acordo com a gravidade das seqüelas provocadas pelo referido 

acidente (RIBEIRO; LACAZ; 1984).  

Dessa forma, a proposta de construção de uma Política Nacional de Saúde e 

Segurança do Trabalhador (PNSST), originou-se da necessidade de garantir que o 

trabalho, base da organização social e direito humano fundamental, seja realizado 

em condições que contribuam para a melhoria da qualidade de vida e a realização 

pessoal e social dos trabalhadores, sem prejuízo para sua saúde e integridade física 

e mental (CHAIB, 2005). 

Em vigor desde 2004, essa política visa à redução dos acidentes e doenças 

relacionadas ao trabalho, mediante execução de ações de promoção, reabilitação e 

vigilância na área de saúde, cujas diretrizes são descritas na Portaria nº 1.125, de 6 

de julho de 2005. 

Em esfera interinstitucional, o Ministério da Saúde desenvolve a Política 

Nacional sobre Saúde e Segurança no Trabalho (PNSST), ação integrada com os 
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ministérios do Trabalho e Emprego e da Previdência Social, cujas diretrizes 

compreendem: 

 Ampliação das ações, visando à inclusão de todos os trabalhadores 

brasileiros no sistema de promoção e proteção da saúde; 

 Harmonização das normas e articulação das ações de promoção, proteção e 

reparação da saúde do trabalhador; 

 Precedência das ações de prevenção sobre as de reparação; 

 Estruturação de rede integrada de informações em Saúde do Trabalhador; 

 Reestruturação da formação em Saúde do Trabalhador e em Segurança no 

Trabalho e incentivo à capacitação e à educação continuada dos 

trabalhadores responsáveis pela operacionalização da política; 

 Promoção de agenda integrada de estudos e pesquisas em segurança e 

Saúde do Trabalhador. 

Ressalte-se que no âmbito das organizações já existiam Normas 

Regulamentadoras (NR) do Ministério do Trabalho, onde são exigidas as 

implantações de programas como o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 

(PPRA) – (NR-9), o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) 

– (NR-7), bem como a constituição da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 

(CIPA) – (NR-5) e outros. 

 A lei 8.213 de 24 de julho de 1991 – DOU de 14/08/1998 – (Atualizada até 

maio de 2009), em seu art. 19, define acidente de trabalho como aquele decorrente 

do exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou 

perturbação funcional que cause morte ou a perda ou redução, permanente ou 

temporária, da capacidade para o trabalho (BRASIL, 1998). 
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 Em seguida, o art. 20 divide os acidentes de trabalho em doença profissional 

e doença do trabalho, como segue: 

 

I – doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo 

exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva 

relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social; 

II – doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função 

de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione 

diretamente (DATAPREV, 2006). 

 Já o art. 21 da referida Lei, os acidentes de trabalho são equiparados aos 

diferentes danos que acometem o trabalhador durante sua atividade laboral. Assim, 

também se constituem acidentes de trabalho, para efeito desta Lei, 

  I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja 

contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua 

capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua 

recuperação; 

        II - o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em 

conseqüência de: 

        a) ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou 

companheiro de trabalho; 

        b) ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa 

relacionada ao trabalho; 

        c) ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de 

companheiro de trabalho; 

        d) ato de pessoa privada do uso da razão;  
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        e) desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes 

de força maior; 

        III - a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no 

exercício de sua atividade;  

        IV - o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de 

trabalho: 

        a) na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da 

empresa; 

        b) na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar 

prejuízo ou proporcionar proveito; 

        c) em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo quando financiada 

por esta dentro de seus planos para melhor capacitação da mão-de-obra, 

independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de 

propriedade do segurado;  

        d) no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, 

qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do 

segurado. 

        § 1º Nos períodos destinados a refeição ou descanso, ou por ocasião da 

satisfação de outras necessidades fisiológicas, no local do trabalho ou durante este, 

o empregado é considerado no exercício do trabalho. 

        § 2º Não é considerada agravação ou complicação de acidente do trabalho a 

lesão que, resultante de acidente de outra origem, se associe ou se superponha às 

conseqüências do anterior. 

Outro grande avanço com relação à saúde do trabalhador foram as 

aprovações das Normas Regulamentadoras (NRs) a partir da Portaria nº 3.214 de 08 
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de junho de 1978, relacionadas à Segurança e Medicina do Trabalho, que são de 

observância obrigatória pelas empresas privadas e públicas e pelos órgãos públicos 

de administração direta e indireta, bem como pelos órgãos dos poderes legislativo e 

judiciário que possuam empregados regidos pela CLT (Consolidação das Leis do 

Trabalho). As NRs foram criadas e ampliadas para a manutenção de condições 

seguras, bem como potencializar o ambiente de trabalho para a redução ou até 

mesmo eliminar os riscos existentes, como é o caso da NR5.  

Uma outra Norma Regulamentadora estabeleceu a obrigatoriedade da 

elaboração, implementação e a implantação do Programa de Controle Médico de 

Saúde Ocupacional (PCMSO) contemplado na NR7, que objetiva a promoção e 

preservação da saúde do conjunto dos seus trabalhadores (BRASIL, 1997). 

Recentemente, em 2005, foi introduzida no Brasil a NR-32 – Segurança e 

Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde (MINISTÉRIO DO TRABALHO E 

EMPREGO, 2005) que tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para 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. Para fins de aplicação, a referida norma entende por 

serviço de saúde qualquer edificação destinada à prestação de assistência à saúde 

da população, e todas as ações de promoção, recuperação, assistência, pesquisa e 

ensino em saúde, em qualquer nível de complexidade.  

A referida Norma descreve e define minuciosamente, dentre os seus itens, os 

riscos biológicos, como a probabilidade da exposição ocupacional a agentes 

biológicos, dos quais encontram-se os Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), 

vírus da hepatite B (HBV) e vírus da hepatite C (HCV), ponto alvo deste trabalho, 
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detalhando as diferentes condutas a serem implantadas com vistas à sua prevenção 

e controle.  

O Quadro 1  abaixo apresenta o conteúdo básico das principais NR de 

interesse da área de saúde. 

 

Quadro 1 – Conteúdo básico das Normas Regulamentadoras relativas à Segurança e 
Medicina do Trabalho 

NORMAS CONTEÚDO BÁSICO 
NR1 

Disposições 
Gerais 

Estabelece o campo de aplicação de todas as Normas 
Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho do 
Trabalho Urbano, bem como os direitos e obrigações do 
Governo, dos empregadores e dos trabalhadores no tocante a 
este tema específico. A fundamentação legal, ordinária e 
específica, que dá embasamento jurídico à existência desta NR, 
são os artigos 154 a 159 da Consolidação das Leis do Trabalho - 
CLT.  

NR2   
Inspeção 

Prévia 

Estabelece as situações em que as empresas deverão solicitar 
ao MTb a realização de inspeção prévia em seus 
estabelecimentos, bem como a forma de sua realização. A 
fundamentação legal, ordinária e específica, que dá 
embasamento jurídico à existência desta NR, é o artigo 160 da 
CLT.  

NR3  
 Embargo ou 

Interdição 

Estabelece as situações em que as empresas se sujeitam a 
sofrer paralisação de seus serviços, máquinas ou equipamentos, 
bem como os procedimentos a serem observados, pela 
fiscalização trabalhista, na adoção de tais medidas punitivas no 
tocante à Segurança e a Medicina do Trabalho. A 
fundamentação legal, ordinária e específica, que dá 
embasamento jurídico à existência desta NR, é o artigo 161 da 
CLT.  

NR4   
Serviços 

Especializados 
em 

Engenharia de 
Segurança e 
em Medicina 
do Trabalho 

Estabelece a obrigatoriedade das empresas públicas e privadas, 
que possuam empregados regidos pela CLT, de organizarem e 
manterem em funcionamento, Serviços Especializados em 
Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT, 
com a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade 
do trabalhador no local de trabalho. A fundamentação legal, 
ordinária e específica, que dá embasamento jurídico à existência 
desta NR, é o artigo 162 da CLT.  

NR5  
Comissão 
Interna de 

Prevenção de 
Acidentes – 

CIPA 

Estabelece a obrigatoriedade das empresas públicas e privadas 
organizarem e manterem em funcionamento, por 
estabelecimento, uma comissão constituída exclusivamente por 
empregados com o objetivo de prevenir infortúnios laborais, 
através da apresentação de sugestões e recomendações ao 
empregador para que melhore as condições de trabalho, 
eliminando as possíveis causas de acidentes do trabalho e 
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doenças ocupacionais. A fundamentação legal, ordinária e 
específica, que dá embasamento jurídico à existência desta NR, 
são os artigos 163 a 165 da CLT. Para ver a explicação 
detalhada desta norma. 

NR6 
Equipamentos 
de Proteção 
Individual – 

EPI 

Estabelece e define os tipos de EPI's a que as empresas estão 
obrigadas a fornecer a seus empregados, sempre que as 
condições de trabalho o exigirem, a fim de resguardar a saúde e 
a integridade física dos trabalhadores. A fundamentação legal, 
ordinária e específica, que dá embasamento jurídico à existência 
desta NR, são os artigos 166 e 167 da CLT.  

NR7 
Programas de 

Controle 
Médico de 

Saúde 
Ocupacional 

Estabelece a obrigatoriedade de elaboração e implementação, 
por parte de todos os empregadores e instituições que admitam 
trabalhadores como empregados, do Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, com o objetivo de 
promoção e preservação da saúde do conjunto dos seus 
trabalhadores. A fundamentação legal, ordinária e específica, 
que dá embasamento jurídico à existência desta NR, são os 
artigos 168 e 169 da CLT.  

NR9 
Programas de 
Prevenção de 

Riscos 
Ambientais 

Estabelece a obrigatoriedade de elaboração e implementação, 
por parte de todos os empregadores e instituições que admitam 
trabalhadores como empregados, do Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais - PPRA, visando à preservação da saúde e 
da integridade física dos trabalhadores, através da antecipação, 
reconhecimento, avaliação e conseqüente controle da ocorrência 
de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no 
ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do 
meio ambiente e dos recursos naturais. A fundamentação legal, 
ordinária e específica, que dá embasamento jurídico à existência 
desta NR, são os artigos 175 a 178 da CLT. 

NR11 
Transporte, 

Movimentação
Armazenagem 
e Manuseio de 

Materiais 

Estabelece os requisitos de segurança a serem observados nos 
locais de trabalho, no que se refere ao transporte, à 
movimentação, à armazenagem e ao manuseio de materiais, 
tanto de forma mecânica quanto manual, objetivando a 
prevenção de infortúnios laborais. A fundamentação legal, 
ordinária e específica, que dá embasamento jurídico à existência 
desta NR, são os artigos 182 e 183 da CLT.  

NR12 
Máquinas e 

Equipamentos 

Estabelece as medidas prevencionistas de segurança e higiene 
do trabalho a serem adotadas pelas empresas em relação à 
instalação, operação e manutenção de máquinas e 
equipamentos, visando à prevenção de acidentes do trabalho. A 
fundamentação legal, ordinária e específica, que dá 
embasamento jurídico à existência desta NR, são os artigos 184 
e 186 da CLT.  

NR15 
Atividades e 
Operações 
Insalubres 

Descreve as atividades, operações e agentes insalubres, 
inclusive seus limites de tolerância, definindo, assim, as 
situações que, quando vivenciadas nos ambientes de trabalho 
pelos trabalhadores, ensejam a caracterização do exercício 
insalubre, e também os meios de proteger os trabalhadores de 
tais exposições nocivas à sua saúde. A fundamentação legal, 
ordinária e específica, que dá embasamento jurídico à existência 
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desta NR, são os artigos 189 e 192 da CLT.  
NR16 

Atividades e 
Operações 
Perigosas 

Regulamenta as atividades e as operações legalmente 
consideradas perigosas, estipulando as recomendações 
prevencionistas correspondentes. Especificamente no que diz 
respeito ao Anexo n° 01: Atividades e Operações Perigosas com 
Explosivos, e ao anexo n° 02: Atividades e Operações Perigosas 
com Inflamáveis, tem a sua existência jurídica assegurada 
através dos artigos 193 a 197 da CLT.A fundamentação legal, 
ordinária e específica, que dá embasamento jurídico à 
caracterização da energia elétrica como sendo o 3° agente 
periculoso é a Lei n° 7.369 de 22 de setembro de 1985, que 
institui o adicional de periculosidade para os profissionais da 
área de eletricidade. A portaria MTb n° 3.393 de 17 de dezembro 
de 1987, numa atitude casuística e decorrente do famoso 
acidente com o Césio 137 em Goiânia, veio a enquadrar as 
radiações ionozantes, que já eram insalubres de grau máximo, 
como o 4° agente periculoso, sendo controvertido legalmente tal 
enquadramento, na medida em que não existe lei autorizadora 
para tal.  

NR17 
Ergonomia 

Visa estabelecer parâmetros que permitam a adaptaçào das 
condições de trabalho às condições psicofisiológicas dos 
trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, 
segurança e desempenho eficiente. A fundamentação legal, 
ordinária e específica, que dá embasamento jurídico à existência 
desta NR, são os artigos 198 e 199 da CLT.  

NR24 
Condições 

Sanitárias e de 
Conforto nos 

Locais de 
Trabalho 

Disciplina os preceitos de higiene e de conforto a serem 
observados nos locais de trabalho, especialmente no que se 
refere a: banheiros, vestiários, refeitórios, cozinhas, alojamentos 
e água potável, visando a higiene dos locais de trabalho e a 
proteção à saúde dos trabalhadores. A fundamentação legal, 
ordinária e específica, que dá embasamento jurídico à existência 
desta NR, é o artigo 200 inciso VII da CLT.  

NR26 
Sinalização de 

Segurança 

Estabelece a padronização das cores a serem utilizadas como 
sinalização de segurança nos ambientes de trabalho, de modo a 
proteger a saúde e a integridade física dos trabalhadores. A 
fundamentação legal, ordinária e específica, que dá 
embasamento jurídico à existência desta NR, é o artigo 200 
inciso VIII da CLT.  

NR28  
Fiscalização e 
Penalidades 

Estabelece os procedimentos a serem adotados pela 
fiscalização trabalhista de Segurança e Medicina do Trabalho, 
tanto no que diz respeito à concessão de prazos às empresas 
para no que diz respeito à concessão de prazos às empresas 
para a correção das irregularidades técnicas, como também, no 
que concerne ao procedimento de autuação por infração às 
Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do 
Trabalho. A fundamentação legal, ordinária e específica, tem a 
sua existência jurídica assegurada, a nível de legislação 
ordinária, através do artigo 201 da CLT, com as alterações que 
lhe foram dadas pelo artigo 2° da Lei n° 7.855 de 24 de outubro 
de 1989, que institui o Bônus do Tesouro Nacional - BTN, como 



32 

 

valor monetário a ser utilizado na cobrança de multas, e 
posteriormente, pelo artigo 1° da Lei n° 8.383 de 30 de 
dezembro de 1991, especificamente no tocante à instituição da 
Unidade Fiscal de Referência -UFIR, como valor monetário a ser 
utilizado na cobrança de multas em substituição ao BTN.  

NR32 
Segurança e 

Saúde no 
Trabalho em 

Estabelecimen
tos de 

Assistência à 
Saúde 

Tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a 
implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde 
dos trabalhadores em estabelecimentos de assistência à saúde, 
bem como daqueles que exercem atividades de promoção e 
assistência à saúde em geral.  

 

NR33  
Segurança e 
Saúde nos 

Trabalhos em 
Espaços 

Confinados 

Tem como objetivo estabelecer os requisitos mínimos para 
identificação de espaços confinados, seu reconhecimento, 
monitoramento e controle dos riscos existentes, de forma a 
garantir permanentemente a segurança e saúde dos 
trabalhadores. Espaço confinado é qualquer área não projetada 
para ocupação humana que possua ventilação deficiente para 
remover contaminantes, bem como a falta de controle da 
concentração de oxigênio presente no ambiente.  

  

 

2.2.1 Comunicação dos Acidentes de Trabalho (CAT) 

 

Outro ponto a ser ressaltado é a obrigatoriedade da emissão de Comunicação 

de Acidente de Trabalho (CAT), por se caracterizar um instrumento importantíssimo 

sob vários aspectos (OLIVEIRA et al, 2009): 

 é o principal instrumento estatístico com relação a acidentes do trabalho e 

doenças profissionais e do trabalho para os Ministérios da Previdência Social, 

Trabalho e Emprego; 

 sem ele, nenhum trabalhador fará jus aos seus direitos trabalhistas e 

previdenciários; 

 pode gerar elementos nas políticas internas das empresas no tocante à 

prevenção de acidentes e doenças ocupacionais; 
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 dar subsídios às autoridades judiciárias nas ações civis e penais de 

indenizações frente ao INSS, ou empregador relapso; 

 mostra que os SESMTs das empresas, por redução na expedição desta, não 

por subnotificação, está fazendo um bom trabalho de prevenção de riscos 

ambientais; 

 alerta seus expedidores para as posteriores implicações na esfera penal, civil, 

trabalhista, administrativa e previdenciária, entre tantas outras. 

 

Segundo o Art. 22, da Lei n. 8213/91, a responsabilidade da emissão da CAT 

é da empresa empregadora. Na falta de comunicação por parte da empresa, podem 

formalizá-Ia o próprio acidentado, seus dependentes, o sindicato competente, o 

médico que o assistiu ou qualquer autoridade pública (Art. 22 § 2 da Lei nº. 

8.213/91). 

O acidente deverá ser comunicado pela empresa à Previdência Social até o 

primeiro dia útil seguinte ao dia da ocorrência e, em caso de morte, de imediato, à 

autoridade competente, sob pena de multa. A comunicação eximirá a empresa de 

responsabilidade pela falta do cumprimento do prazo. Ressalte-se, no entanto, que o 

inciso XXVIII, do art. 7º da Constituição Federal de 1988, prevê o seguro contra 

acidentes de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este 

está obrigado nos casos de incorrer em dolo ou culpa. 
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2.3 EDUCAÇÃO PERMANENTE COMO FERRAMENTA DE PREVENÇÃO 

 

A Política de Educação Permanente para o SUS vem se consolidar como um 

instrumento para a transformação das práticas e como desenvolvimento de 

estratégias para alcançar a integralidade da atenção à saúde individual e coletiva, 

bem como fortalecer a participação da sociedade nas decisões políticas do Sistema 

Único de Saúde (SUS). 

Compreende-se Educação Permanente (EP) como um processo de 

aperfeiçoamento e atualização dos conhecimentos, visando melhorar a capacitação 

técnica e cultural do profissional, podendo ser como uma possibilidade pedagógica 

no setor saúde (MUNDIM, 2002).  

Assim, é aprendizagem no trabalho, onde o aprender e o ensinar se 

incorporam ao cotidiano das organizações e ao trabalho. Tem como pressuposto 

pedagógico que as práticas são definidas por múltiplos fatores e que a 

aprendizagem dos adultos deve ser uma aprendizagem significativa, acontecendo 

no cotidiano das pessoas e das organizações, a partir de problemas enfrentados na 

prática, por meio da problematização do processo de trabalho (BRASIL, 2004). 

O desafio metodológico da EP é o desenvolvimento de metodologias que 

propiciem uma melhor definição dos problemas da prática e suas respostas 

educacionais. O desafio político é fundamental para que ocorram as pactuações 

necessárias para a criação de uma agenda de prioridade de processos educacionais 

na rede de serviços de saúde. Buscando a reorganização do mundo do trabalho, 

apresenta-se como desafio contextual o redesenhar de cenários (BRASIL, 2004). 
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Entretanto, apesar da EP estar bem fundamentada teoricamente, ainda não 

se conseguiu trazer para a prática dos serviços os pressupostos pedagógicos e 

metodológicos da mesma. 

Segundo Moreira (1982) novas idéias e informações podem ser aprendidas e 

retidas na medida em que conceitos relevantes e inclusivos estejam adequadamente 

claros e disponíveis na estrutura cognitiva do indivíduo e funcionem, dessa forma, 

como ponto de ancoragem para novas idéias e conceitos. 

A necessidade de se manter uma educação permanente para esclarecimento 

dos profissionais que se expõem a riscos biológicos, não só por meio de 

fornecimento de equipamentos proteção individual e coletiva, mas também 

orientando sobre o seu uso e importância. Assim sendo, a adoção dos princípios da 

Educação Permanente surge como uma possibilidade para a capacitação destes 

trabalhadores. 

Aliados a política de EP estão os Pactos de Gestão do SUS que consideram a 

política de recursos humanos para o SUS como um eixo estruturante para a redução 

dos conflitos, valorização dos trabalhadores da saúde e humanização das relações 

de trabalho (BRASIL, 2006).  

Além disso, o eixo de gestão do trabalho prevê a capacitação e qualificação 

dos gestores e técnicos na perspectiva do fortalecimento do trabalho em saúde. 

Entretanto, mesmo tendo políticas indutoras para a formação e capacitação dos 

trabalhadores da saúde, o que se observa no cotidiano é o “esquecimento” destes 

dois setores da saúde no que tange a formação e capacitação pelos órgãos 

formadores e serviços de saúde em que estão inseridos. 

Ceccim e Ferla (2006, p. 108) consideram que “a condição indispensável para 

um aluno, trabalhador de saúde, gestor ou usuário do sistema de saúde mudar ou 
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incorporar novos elementos a sua prática e aos seus conceitos é [sentir] o 

desconforto com a realidade naquilo que ela deixa a desejar de integralidade e de 

implicação com os usuários”. 

Os responsáveis pela aprendizagem organizacional são os indivíduos, que 

têm a capacidade de aprender a fazer algo. Cabe à organização criar um ambiente 

que permita que estas pessoas aprendam (ARGYRIS, 1999). O processo de 

aprendizagem dentro de uma unidade de saúde envolve, portanto, a definição de 

novos comportamentos que possibilitem compreender o que está ocorrendo no 

ambiente externo e interno àquela organização. 

Portanto, a possibilidade de criar condições para que se expressem ou 

percebam o desconforto sentido nas situações de trabalho perpassa por uma 

metodologia político-pedagógica denominada Educação Permanente. Fora disto, 

permanece o inativismo e uma metodologia pedagógica transmissiva e muitas vezes 

descolada do processo de trabalho e da vida. 
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3 O ESTADO DA ARTE SOBRE ACIDENTES BIOLÓGICOS 

 

Para a construção deste capítulo foi realizada uma pesquisa bibliográfica na 

Base de dados Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), na 

Base de Dados de Enfermagem (BDENF) e na Bibliografia Brasileira de Odontologia 

(BBO) com os descritores: Exposição a Agentes Biológicos, Exposição Ocupacional 

e Contenção de Riscos Biológicos no recorte temporal de 2000 a 2010.  

Outra base de dados consultada foi a PubMed onde utilizou-se o Medical 

Subject Headings (MESH) e encontrou-se os seguintes descritores controlados: 

Health Personnel, Accidents, Occupational e Body Fluids com o intuito de realizar 

uma revisão integrativa da literatura indexada sobre o referido tema nos últimos dez 

anos. 

Adotou-se os seguintes critérios de inclusão: artigos em todos os idiomas e na 

íntegra disponíveis on-line; artigos e teses publicadas cuja metodologia adotada 

permitisse obter evidências dos acidentes biológicos. 

Dessa forma, foram encontrados 43 artigos e quatro manuais técnicos na 

LILACS, 18 artigos na íntegra e duas dissertações de mestrado na BDENF, sete 

artigos e uma dissertação de mestrado na BBO e 24 artigos na PubMed, totalizando 

92 artigos científicos, quatro manuais técnicos e três dissertações de mestrado.  

http://regional.bvsalud.org/metaiah/search.php?lang=pt&expression=�
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Observa-se que quanto ao local das publicações, 56 foram publicados no 

Brasil, três no Chile, dois em Cuba, seis nos Estados Unidos da América, três no 

Peru, três no Irã, três na Austrália, dois na Inglaterra, dois na Argentina, um na 

Colômbia, um na Venezuela, um no Afeganistão, um na Lituânia, um na Grécia, um 

no Paquistão, um na Noruega, um na Arábia Saudita, um na Índia, um no Canadá, 

um na Alemanha, um na Nigéria e um na Costa Rica. 

No que se refere aos trabalhos brasileiros, 22 são de São Paulo, 19 do Rio de 

Janeiro, três do Paraná, três do Distrito Federal, três do Rio Grande do Sul, dois da 

Paraíba, dois da Bahia, dois de Minas Gerais e um de Santa Catarina. 

Das dissertações de mestrado encontradas, duas foram defendidas em São 

Paulo e outra na Bahia, enquanto que todos os manuais técnicos foram publicados 

pelo Ministério da Saúde do Brasil. 

Quanto à categoria profissional dos autores, 57 foram realizadas por 

enfermeiros, 34 por odontólogos e oito por médicos. 

Após leitura e análise dos textos, os mesmos foram agrupados em duas 

categorias temáticas: "Conhecimento dos profissionais à respeito de acidentes 

biológicos" e “Fatores relacionados aos acidentes biológicos". 

 

3.1 CONHECIMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE A RESPEITO DE 

ACIDENTE BIOLÓGICOS 

 

Nesta categoria, observa-se que a maior parte dos autores ressalta que há 

informação insuficiente sobre biossegurança. Dessa forma, é importante ressaltar 

que a definição de biossegurança existente na maior parte dos trabalhos é a 
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estabelecida pela Comissão de Biossegurança da Fundação Oswaldo Cruz de 1998, 

definido como: 

O conjunto de medidas voltadas para a prevenção, a 
minimização ou a eliminação de riscos inerentes ás atividades 
de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e 
prestação de serviços, que podem comprometer a saúde do 
homem, dos animais, do meio ambiente ou a qualidade dos 
trabalhos desenvolvidos (ANDRADE; SANNA, 2007, p. 571). 

  

Segundo Costa e colaboradores (1996), a construção do conceito teve início 

na década de 70 na reunião de Asilomar na Califórnia, onde a comunidade científica 

iniciou a discussão sobre o termo biossegurança e, a partir daí, este termo vem 

sofrendo modificações ao longo dos anos. Inicialmente discutia-se o impacto da 

engenharia genética na sociedade e, posteriormente, na década de 80, incorporou a 

definição os chamados riscos periféricos: risco químico, físico, radioativo e 

ergonômico presentes em ambientes de trabalho na saúde.  

Na década de 90, o conceito de biossegurança sofreu as mudanças mais 

significativas, pois foram inseridos na definição temas como ética em pesquisa, meio 

ambiente, animais e processos envolvendo tecnologia de DNA recombinante, 

chegando ao conceito presente nos artigos em discussão. Porém, ao analisar este 

conceito atual, conclui-se que há maior enfoque para o ambiente ocupacional, 

estendendo-se para a proteção ambiental.  

Na área da saúde, a biossegurança suscita reflexões por parte dos 

profissionais, especialmente dos que trabalham nas áreas críticas dos hospitais, 

uma vez que estão mais suscetíveis a contrair doenças advindas de acidentes de 

trabalho, através de procedimentos que envolvem riscos biológicos, químicos, 

físicos, ergonômicos e psicossociais. 
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Diversos autores reconhecem que apesar de já existirem há algum tempo 

inúmeras medidas para a contenção da infecção a fim de controlar outras 

enfermidades, o HIV/ Aids foi o precursor da atenção e preocupação dessa classe 

de profissionais com sua proteção individual diante dos riscos existentes 

(AZAMBUJA, et al., 2001; RAPPARINI; CARDO, 2004). 

O risco de aquisição do HIV em acidentes perfurocortantes tem sido estimado 

em 0,3% e o respingo de sangue e secreções em mucosas em 0,09%. Já o risco 

envolvendo pele não íntegra não é precisamente quantificado, porém estima-se que 

seja menor que o encontrado na transmissão mucocutânea. Embora o risco de 

aquisição do HIV seja inferior a 1%, muitos casos de soroconversão em acidentes 

perfurocortantes entre trabalhadores da saúde já foram documentados. Até 

dezembro de 2006, nos Estados Unidos da América ocorreram 78 casos 

confirmados e 183 possíveis casos de acidental do HIV em profissionais de saúde 

(CLEVELAND et al., 2007). 

Com relação ao vírus da hepatite B, o risco é bem maior, variando de 22% a 

31% para hepatite clínica. Quando o paciente-fonte apresenta somente a presença 

de HbsAg, o risco de hepatite clínica varia de 1% a 6% e o de soroconversão de 

23% a 37%. 

O vírus da hepatite C em exposição percutânea apresenta um risco em torno 

de 1,8%. Não foram encontradas estimativas sobre o risco de transmissão com 

outros materiais biológicos que não o sangue. 

Assim, desde o surgimento da AIDS o CDC vem normatizando as condutas 

de prevenção destes acidentes, disseminando, através de manuais de 

recomendação, a importância das medidas de prevenção e também profilaxia pós 

exposição. 
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As condutas denominadas “Precaução Padrão” devem ser adotadas em 

qualquer procedimento que ofereça risco ao profissional de entrar em contato com 

sangue ou secreções de pacientes. Estas precauções incluem o uso de 

equipamentos de proteção individual como luvas, óculos, máscaras e avental. 

Outras medidas de proteção de grande importância podem ser consideradas 

quando os hospitais disponibilizam vacina e imunoglobulina hiperimune para 

hepatite B aos seus profissionais, além de cuidados com materiais coletores e 

perfurocortantes. 

Para o alcance objetivo dos princípios preconizados, com vistas à redução de 

riscos entre esses trabalhadores, Botosso (2004) refere que as medidas de 

prevenção devem na prática, contemplar a adoção de comportamento de segurança 

mediante a formação, educação continuada, supervisão qualificada, organização do 

trabalho, provisão de recursos materiais, inclusive com a utilização de equipamentos 

de proteção individual (EPI), para que os procedimentos indicados no cuidado aos 

doentes sejam cumpridos rigorosamente. 

Em uma pesquisa científica realizada em Unidade de Terapia Intensiva para 

adultos de uma instituição de saúde da rede privada do município do Rio de Janeiro 

foi verificado comportamento inadequado dos profissionais de enfermagem 

relacionado à inobservância às medidas de biossegurança (CORRÊA; DONATO, 

2007). 

Valle et al. (2008) realizaram um trabalho com profissionais de enfermagem 

em serviço de emergência de um hospital público na cidade de Teresina com 

profissionais de enfermagem e também foi verificado que predomina apenas parte 

das normas de proteção individual e coletiva, ficando de fora todas as outras 

medidas necessárias e fundamentais à quebra da cadeia de infecção. 
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Os riscos ocupacionais de exposição aos agentes infecciosos são distribuídos 

de forma generalizada em uma instituição de saúde; os trabalhadores que entram 

em contato direto com os pacientes, manipulando principalmente sangue, secreções 

e outros fluidos corporais, são proporcionalmente mais vulneráveis aos acidentes 

com material biológico (SOERENSEN et al., 2009). 

Pesquisa ampla realizada em diversos hospitais públicos nos Estados Unidos 

da América revelou que a falta de cumprimento às precauções padrão foi a maior 

razão para a ocorrência de acidentes com perfurocortantes entre profissionais de 

saúde (GERSHON et al., 2007). Ainda neste contexto um estudo no mesmo país 

com esta categoria profissional relatou que os trabalhadores acreditavam que a 

utilização dessas precauções interfiriria no tratamento do paciente e que mais 

precisamente o uso de luvas era rejeitado em razão de dificuldade no momento de 

prestar cuidados (FERGUSON et al., 2004). 

No que se refere a estes tipos de agentes, uma grande variedade pode ser 

responsável pela contaminação de profissionais de saúde, já tendo sido descritos 

casos de infecção ocupacional com mais 30 microrganismos. Nas infecções de curta 

duração, que cursam com baixos níveis do agente infeccioso na circulação 

sanguínea e nas quais há contenção da infecção pelo sistema imunológico, a 

possibilidade de contaminação do profissional acidentado durante o curto período de 

circulação sanguínea é improvável, e essas são normalmente de transmissão 

sanguínea (SARQUIS; FELLI, 2008). 

Alguns autores apontam como principais problemas que originam os 

acidentes biológicos, a falta de treinamento sobre o tema biossegurança tanto na 

questão de prevenção como de ações após ocorrência de acidentes (ARDILA, 

MUÑHOS, 2009; ABREU et al., 2008; VALLE et al., 2008). 
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Em estudo realizado por Garbin e colaboradores (2009) com estudantes de 

odontologia, eles verificaram que 85,5% relataram ter pouca orientação sobre como 

proceder pós acidente biológico e ainda 50,4% dos profissionais disseram não saber 

quanto depois deve ser iniciada a profilaxia do HIV. 

Em estudo semelhante realizado por Garcia e Blank (2008) foi verificado que 

a quimioprofilaxia, notificação de acidente e solicitação de exames para os pacientes 

foram os procedimentos menos lembrados e adotados ao sofrerem acidente desta 

natureza. 

Andrade e Sanna (2007) ao pesquisarem conteúdo das publicações acerca 

do ensino de biossegurança na graduação em enfermagem verificaram pequeno 

número de artigos principalmente no que diz respeito à educação em biossegurança. 

No que se refere à infecção pelo vírus da hepatite B, um trabalho realizado 

em um hospital militar no município do Rio de Janeiro constatou que a maioria dos 

profissionais de enfermagem desconhecia as formas de transmissão da hepatite B e 

que ainda um número significativo de profissionais de enfermagem não havia 

recebido treinamento de como proceder caso houvesse um acidente com material 

perfurocortante (PINHEIRO; ZEITOUNE, 2008). 

Diante do exposto, é importante salientar que o emprego de práticas seguras 

e o uso de equipamentos de proteção adequados reduzem significativamente o risco 

de acidente ocupacional, fazendo-se necessários, também, a conscientização dos 

profissionais para utilização de técnicas assépticas e o estabelecimento de normas 

de conduta e procedimentos que garantam ao profissional e ao paciente um 

tratamento sem risco de contaminação. 

 

 



 44 

3.2 FATORES RELACIONADOS AOS ACIDENTES BIOLÓGICOS 

 

Nesta categoria foi inserido o maior número de trabalhos encontrados na 

pesquisa bibliográfica, sendo que a maioria destes artigos citava o risco biológico 

como motivador de medidas de biossegurança, devido ao risco da contaminação por 

HIV e hepatite B, pois a transmissão destes ocorre principalmente através da 

exposição ao material biológico, considerando que os profissionais de saúde são 

responsáveis pela assistência e manipulam este tipo de material, direta ou 

indiretamente (MORAES et al., 2009; GOMES et al., 2009; OLIVEIRA at al., 2009, 

WARLEY et al., 2009; GUIRADO et al., 2008; PAULINO et al., 2008) 

Historicamente, a primeira forma de resguardar os trabalhadores em caso de 

acidentes de trabalho foi a instituição do seguro de acidentes de trabalho em 1919. 

Em 1923 a Lei Eloy Chaves instituiu as Caixas de Aposentadorias e Pensões 

(CAPs) como resposta aos movimentos populares urbanos que cobravam o controle 

das condições de trabalho que aconteciam de forma altamente predadora. 

Entretanto, o foco era a conseqüência, não a causa, já que não havia uma política 

de prevenção de agravos. Do início da década de 20 do século passado até os dias 

atuais a legislação evoluiu. Com a promulgação da Constituição de 1988 foi 

estabelecido um novo sistema de saúde, o Sistema Único de Saúde (SUS), que 

separou a saúde da previdência, sendo esta responsável pelas concessões e 

gerenciamento de aposentadorias, pensões e seguros de acidentes de trabalho 

(PAULINO et al., 2008). 

Com a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre os Planos de 

Benefícios da Previdência Social, observa-se a definição de acidente de trabalho 

descrita no artigo 19 como sendo:  
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Aquele que ocorre pelo exercício do trabalho, a serviço da 
empresa, ou ainda pelo serviço de trabalho de segurados 
especiais, provocando lesão corporal ou perturbação funcional, 
que cause a morte ou redução da capacidade do trabalho, 
permanente ou temporária. São considerados também como 
acidente de trabalho os acidentes de trajeto, as doenças 
profissionais e as doenças do trabalho (BRASIL, 2006, p.11).  

  

Os profissionais de saúde envolvidos na dinâmica da assistência ao paciente, 

focados no "fazer" em saúde, são os que se encontram mais susceptíveis a esse 

tipo de acidente. Entretanto, outros profissionais, como coletores de lixo, policiais 

militares, bombeiros, zeladores, motoristas de ambulâncias, têm sofrido acidentes 

com exposição a material biológico que, por conseqüência, geraram notificação e 

conduta (SPAGNUOLO, 2008). 

Em casos de exposição por material biológico, o Ministério da Saúde vem 

desenvolvendo protocolos de atendimento ao profissional exposto ao risco e 

determinando que os serviços de saúde tenham protocolos escritos com condutas 

claras em relação a esse tipo de acidente. Deve-se lembrar que o Ministério da 

Saúde, apenas na década de 1990, por meio da Coordenação Nacional de 

DST/Aids, preocupado com o aumento desse agravo, apresentou um manual de 

atendimento que contemplava e orientava condutas frente à exposição a material 

biológico. 

Outros manuais foram editados posteriormente com finalidades de atualizar 

as condutas pré e pós-exposição, indicadas para prevenir o risco de contaminação 

de profissionais de saúde pelo vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) e pelos vírus 

da Hepatite B e C no ambiente de trabalho (BRASIL, 2006). 

Essa conduta vem ao encontro da implantação da Portaria nº 777/MS, de 28 

de abril de 2004, a qual inclui 11 agravos relacionados ao trabalho no Sistema de 
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Informação de Agravos de Notificação (SINAN/NET), incluído entre eles o acidente 

com material biológico. 

O conhecimento dos acidentes de trabalho com material biológico de uma 

determinada área geográfica pode ser o ponto de partida para a priorização do 

desenho de medidas de correção das condições de trabalho. 

Reconhece-se que a implantação de protocolos já existentes e fluxogramas 

para o atendimento adequado desse profissional de saúde, medidas de segurança 

acessível, política de revisão dos procedimentos/atividades e de educação 

continuada, planejamento e organização do trabalho são fatores essenciais que 

devem ser observados com o intuito de reduzir o índice de acidentes com material 

biológico. 

A maior parte dos pesquisadores identifica como principais causas para o 

risco de acidentes a sobrecarga de trabalho dessa classe de profissionais associada 

à má condição de trabalho (ALVES et al., 2009; GOMES et al., 2009). 

Outra questão levantada pelos estudiosos foi a não utilização de 

equipamentos de proteção individual por esses profissionais (TEIXEIRA et al., 2008; 

LOPES et al., 2008; MONTEIRO et al., 2000). 

A maior parte dos estudos encontrados foi desenvolvida com a equipe de 

enfermagem, sendo esta categoria profissional a mais envolvida nos acidentes 

biológicos, pois os auxiliares e técnicos de enfermagem devido à natureza de sua 

atividade laboral, ou seja, contato mais íntimo e intensivo com os clientes e 

manipulação de objetos perfurocortantes ensejam o maior risco (CHIODI et al., 

2007; SPAGNUOLO et al, 2008; GOMES et al., 2009). 

No que se refere ao material orgânico mais envolvido neste tipo de acidente 

laboral, o sangue foi o mais presente nas pesquisas encontradas e foi verificada 
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uma predominância das agulhas ocas como objeto mais envolvido nestes acidentes 

(TAPIAS, 2007; ARDILLA, 2009; OLIVEIRA et al., 2008; PANUNZIO et al., 2008; 

VAZQUEZ et al., 2004). 

É importante ressaltar ainda a prática de reencape de agulhas que, embora 

proibida, foi responsável pela maior parte dos acidentes seguida pela realização de 

exame glicemia capilar. Outros estudos corroboram com esta verificação como, por 

exemplo, uma pesquisa realizada recentemente no Paquistão revelou que o maior 

número de incidentes com fluido orgânico ocorre durante o manuseio de agulhas 

(ZAFAR et al., 2009), outra pesquisa mostrou ainda que as agulhas foram também 

os objetos mais comuns relacionados aos episódios de exposição em 41% dos 

casos de acidentes em estudantes de medicina no Irã (SHARIATI et al., 2008) 

enquanto que também no mesmo país um grupo de estudiosos relatou que 73% das 

exposições a material biológico ocorriam no momento do reencape de agulhas 

(ASKARIAN, 2008). 

Outro destaque observado nos estudos encontrados foi a observação das 

enfermarias como principal local de ocorrência de acidentes biológicos entre os 

profissionais. A Emergência e Centros de Terapia Intensiva sendo locais de maior 

complexidade no atendimento ao paciente não se apresentaram como setores de 

maior risco de acidentes (GOMES et al., 2009; SPAGNUOLO, 2008; CANINI et al., 

2000). 

Os dados mostram a vulnerabilidade dos profissionais da enfermagem ao 

risco biológico e faz-se entender a preocupação dos pesquisadores, uma vez que a 

AIDS é doença em franca expansão, embora, para os profissionais de saúde, o risco 

de contaminação para o HIV seja estimado em 0,3% após exposição percutânea ao 

sangue contaminado, enquanto temos outras infecções com risco de maior 
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contaminação para estes profissionais, mas que não aparecem com tanto destaque 

nesta categoria (FERES, 2003). Segundo Farias e Zeitoune (2005), a hepatite B é a 

enfermidade infecciosa de maior incidência entre a equipe de enfermagem, ao lado 

da tuberculose pulmonar, outra enfermidade profissional dos trabalhadores de 

saúde. 

Nesse contexto, é possível definir os acidentes de trabalho são aqueles cujas 

comunicações são protocolizadas e caracterizadas administrativa e tecnicamente. 

Estas informações são obtidas a partir da tabulação das Comunicações do Acidente 

do Trabalho – CATs, cadastradas nas unidades de atendimento da Previdência 

Social segundo o tipo de acidente (BRASIL, 2005).  

 No Brasil, a promulgação da Constituição Brasileira, em 1988, representou 

importante marco na atenção à saúde do trabalhador no País, uma vez que o 

trabalho é um determinante/condicionante da saúde dos indivíduos e que a saúde 

dos trabalhadores deve ser viabilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS), 

segundo os princípios que o orientam. 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) estima que, no mundo, 6.000 

trabalhadores morrem a cada dia devido a acidentes e doenças relacionadas com o 

trabalho. Além disso, a cada ano ocorrem 270 milhões de acidentes de trabalho não 

fatais (que resultam em um mínimo de três dias de falta ao trabalho) e 160 milhões 

de casos novos de doenças profissionais.  

O Brasil perde, por ano, o equivalente a 4% do PIB por causa dos acidentes 

de trabalho. Segundo dados do Anuário Estatístico de Acidentes de Trabalho, foram 

registrados em 2007, em todo o País cerca de 653,1 mil acidentes do trabalho. Nos 

acidentes típicos, os subsetores com maior participação nos acidentes foram 

produtos alimentares e bebidas, com 12% e saúde e serviços sociais, com 8,5% do 
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total. E, ainda, a simples assistência médica à trabalhadores cresceu 10,6%, a 

incapacidade temporária aumentou 26,3%, a incapacidade permanente caiu 7,6% e 

os óbitos aumentaram 0,2%. As principais conseqüências dos acidentes de trabalho 

liquidados foram as incapacidades temporárias com menos de 15 dias e com mais 

de 15 dias, cujas participações atingiram 43,4% e 40,9% respectivamente (MPAS, 

2007). 

 A exposição dos trabalhadores de saúde ao risco ocupacional biológico é uma 

realidade muito discutida nos últimos decênios. Se por um lado essa exposição é 

vivenciada no dia-a-dia de trabalho, por outro, ela não tem visibilidade, porque existe 

grande subnotificação desses acidentes entre os trabalhadores de saúde. Mesmo 

quando os acidentes são notificados e os trabalhadores orientados para a realização 

do protocolo de monitoramento biológico, ainda existe significativa não-adesão por 

parte desses trabalhadores. 

O primeiro caso de transmissão ocupacional da infecção pelo HIV foi 

documentado em 1984, na Inglaterra, quando uma enfermeira sofreu um acidente 

perfurocortante e 13 dias após começou a apresentar sintomas de infecção aguda 

causados por esse vírus tendo no 49º dia o seu exame para HIV revelado positivo, 

fato que desencadeou pânico entre os profissionais da saúde, motivando discussões 

e estudos sobre essa temática, o que possibilitou avanços na área da saúde 

ocupacional (PRADO et al., 1999). 

No Brasil, o primeiro caso foi notificado em 1997, referindo-se à uma auxiliar 

de enfermagem contaminada pelo vírus HIV, com confirmação de AIDS, devido a um 

acidente de trabalho com material perfurocortante ocorrido em 1994, em São Paulo 

(SANTOS; MONTEIRO; RUIZ, 2002) 
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Uma pesquisa desenvolvida no período de 2000 a 2001 em uma Unidade de 

Terapia Intensiva (UTI) em um hospital universitário em São Paulo evidenciou que a 

maioria dos acidentes biológicos ocorreu pelo manuseio inadequado de material 

perfurocortante (40%), atingindo os profissionais de enfermagem durante a 

realização de procedimentos à beira do leito (NISHIDE et al., 2004). 

O risco de exposição ao HBV originado de uma única perfuração por agulha 

ou corte varia entre 6% a 30%, podendo atingir até 40% em exposição relacionada 

com o paciente-fonte que apresenta o antígeno de superfície HbsAg presente e 

quando nenhuma medida profilática é tomada. O risco de infecção por HCV é de 

aproximadamente 1,8%, e o risco do HIV varia de 0,1% na exposição de mucosas, 

como olhos, nariz ou boca, à 0,3% na exposição por perfuração ou corte. A 

transmissão relacionada à exposição de pele tem sido documentada, porém seu 

risco ainda não foi quantificado (CORDEIRO et al., 2005). 

O conflito de sentir-se entre a vida e a morte, vivenciado pela pessoa 

contaminada no próprio ambiente de trabalho, é um sentimento avassalador para o 

profissional da saúde (BREVIDELLI; CIANCIARULLO, 2005). 

Posteriormente, um estudo com objetivo de caracterizar os acidentes 

ocupacionais envolvendo material potencialmente contaminado e os trabalhadores 

dos serviços de Apoio Hospitalar no período de 1997 a outubro de 2001 obteve 

como resultado um terço dos 2814 trabalhadores não vacinados contra hepatite B 

(35,4%). E, ainda que, a maioria dos acidentes foi com perfurocortante (96,8%), 

ocasionados por agulhas ocas descartadas em local impróprio e que a 

quimioprofilaxia não foi indicada em apenas 23,1% dos casos (GIR; MACHADO, 

2005). 
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O risco biológico é o mais comum entre os profissionais de saúde. Esse risco 

aumentou após o surgimento da síndrome da imunodeficiência adquirida – AIDS e 

do crescimento do número de pessoas infectadas pelos vírus da hepatite B e C 

(MASTROENI, 2006). 

Manetti e colaboradores (2006) realizaram trabalho com profissionais de 

saúde de um hospital universitário do interior do Estado de São Paulo entre os anos 

de 2003 e 2004 com o objetivo de diagnosticarem acidentes com material biológico e 

encontraram 136 exposições. 

As pesquisas descritas na literatura evidenciam que a possibilidade de 

infecção após a exposição da pele aos patógenos veiculados ao sangue, como os 

vírus da hepatite B (HBV) e C (HCV) e o vírus transmissor da AIDS (HIV), irá 

depender da concentração viral. Vale lembrar que o risco de contaminação para 

HBV e HCV é maior que HIV. A duração do contato, a presença de lesões na pele 

das mãos, uma das áreas mais alvejadas pelos materiais perfurocortantes, o estado 

imunológico do trabalhador, são fatores determinantes para que o mesmo 

contamine-se (SIQUEIRA; GONÇALVES, 2006). 

Sailer e Marzialle (2007) analisaram as crenças significativas para a adesão 

ou não dos trabalhadores de enfermagem que sofreram acidente do trabalho com 

exposição à material biológico, ao tratamento com anti-retrovirais e evidenciaram a 

necessidade em proporcionar atendimento ao trabalhador acidentado considerando 

os aspectos físicos e pessoais, bem como emocionais. 

Assim, refletir sobre as relações entre o modo de trabalhar e de adoecer das 

coletividades trabalhadoras remete-nos necessariamente às várias instâncias da 

realidade social.   
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Outra questão de grande relevância são as subnotificações que não permitem 

que se conheça a realidade exata e amplitude da questão no cotidiano dos 

profissionais de saúde. Diversas razões são mencionadas por estes trabalhadores 

quando optam por ignorarem o fato da exposição ao material biológico. 

Levantamento realizado nos Estados Unidos da América evidenciou que 49% dos 

acidentados nunca relataram o acontecimento oficialmente e que ainda 70% dos 

casos nunca receberam nenhum cuidado pós exposição (GERSHON et al., 2007). 

Outra pesquisa realizada em uma unidade hospitalar na Grécia relatou que a 

subnotificação de acidentes biológicos é uma realidade no serviço de saúde e que a 

categoria médica embora conheça a importância do relato oficial representa o menor 

índice de comunicado do ocorrido (FALAGAS et al., 2007). 
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4         METODOLOGIA 

 

4.1      TIPOLOGIA DO ESTUDO 

 

Com o intuito de alcançar os objetivos propostos pelo trabalho, realizou-se um 

estudo observacional do tipo seccional, também classificado como transversal ou de 

prevalência (KLEIN, BLOCH, 2004). De acordo com Gil (2002), esta pesquisa 

apresenta características de um estudo descritivo, que observa, registra analisa e 

correlaciona variáveis. Desta forma, procura-se descobrir a freqüência com que a 

variável ocorre, sua relação e ligação com outras, sua natureza e característica, 

procurando elementos que permitam a comprovação das hipóteses (DENKER; DA 

VIÁ, 2001). Por meio deste tipo de estudo, segundo Polit e Hungler (2004), é 

possível ainda identificar um problema ou situação problemática, sendo que a 

correlação entre alguns fenômenos pode guiar até a descoberta de fatos, até então 

desconhecidos ou fornecer sustentação para relações propostas. 

O tipo de abordagem quantitativa envolveu a coleta sistemática de informação 

além da análise dessa informação, mediante procedimentos estatísticos. Também é 

enfatizado o raciocínio dedutivo, as regras da lógica e os atributos mensuráveis da 

experiência humana (SARQUIS, 2008). 
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O estudo também é do tipo documental pois caracterizou-se como uma fonte 

de coleta de dados restrita a documentos escritos presentes no centro de referência 

para profissionais de saúde vítimas de acidentes biológicos no município de Niterói-

RJ. 

 

4.2      LOCAL DO ESTUDO 

 

O estudo foi desenvolvido em um Centro de Referência para atendimento aos 

profissionais vítimas de acidentes ocupacionais com material biológico do município 

de Niterói no Estado do Rio de Janeiro, Brasil. 

Dessa forma, o trabalhador acidentado é atendido no setor de doenças 

Infecciosas e Parasitárias (DIP), mas especificamente numa área denominada SIDA 

(Síndrome da Imunodeficiência Adquirida). Ao ser encaminhado a este atendimento 

especializado, o funcionário é atendido por um profissional médico que ao mesmo 

tempo em que realiza o exame físico preenche um documento denominado ficha de 

acompanhamento (anexo 1) que contém informações de variáveis como idade, sexo, 

local de trabalho, setor de atuação, esquema de vacinação, entre outros.  

Posteriormente à coleta dessas informações relevantes, o processo de coleta 

de sangue tem início neste profissional para promoção da análise e/ou início do 

esquema de imunização ativa ou passiva e acompanhamento de uma possível 

soroconversão por até seis meses.  
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4.3      POPULAÇÃO DO ESTUDO 

 

Entende-se como “população-alvo” toda população que desperta interesse 

para pesquisa (POLIT E HUGLER, 2004). Assim, o universo do estudo contemplou 

todas as Fichas de acompanhamento dos atendimentos de profissionais de saúde 

vítimas de acidentes ocupacionais com material biológico (Anexo I), no período 

compreendido entre 1 de janeiro de 2005 a 31 de dezembro de 2008. 

 

 

4.4      INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS  

   

 A partir das Fichas de acompanhamento dos atendimentos de profissionais de 

saúde vítimas de acidentes ocupacionais com material biológico, foi criado um 

instrumento para coleta dos dados (Apêndice I) com o intuito de traçar o perfil dos 

profissionais que se acidentaram com material biológico, a fim de conhecer melhor 

quem são estes profissionais, dados relacionados com o acidente propriamente dito 

e ainda o acompanhamento pós-acidente desses profissionais.   

 

Variáveis a serem analisadas: 

 Identificação pessoal: sexo e idade; 

 Identificação profissional: instituição de trabalho, setor e categoria profissional; 

 Circunstância do acidente: material orgânico envolvido e instrumento envolvido; 

 Situação vacinal: vacina contra hepatite B; 

 Situação sorológica: realização de teste imunológico para avaliação de seu 

status vacinal. 
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4.5      ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

 Os dados coletados foram armazenados em banco de dados, utilizando a 

planilha eletrônica Excel 2000 e, posteriormente, analisados no programa SPSS 

(Statistical Package for the Social Science) versão 17.0. Assim, os resultados estão 

ilustrados através de tabelas e gráficos, medidas descritivas tais como média e 

desvio-padrão.  

 

 

4.6      ASPECTOS ÉTICOS 

 

De modo a cumprir as exigências éticas estabelecidas pela Resolução 196/96 

para o desenvolvimento de pesquisa em seres humanos, a pesquisa obteve 

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal Fluminense 

sob o número de registro CAAE 0005.0.258.000-09 (anexo 2). 
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5         RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo apresenta-se os resultados obtidos a partir da análise 

estatística dos dados contidos nos instrumentos de coleta dos dados preenchidos a 

partir de documentos existentes no Centro de Referência para profissionais de 

saúde vítimas de acidentes biológicos no município de Niterói – Rio de Janeiro – 

Brasil e em seguida apresenta-se a discussão de acordo com a literatura específica. 

Dessa forma, no período de janeiro de 2005 a dezembro de 2008 identificou-

se um total de 259 formulários no referido setor. Na Tabela 1 pode ser verificada a 

distribuição desses formulários de acordo com o ano de ocorrência do acidente. 

 

Tabela 1 - Acidentes ocupacionais com material biológico no centro de referência no 
município de Niterói, segundo o ano de ocorrência. Niterói, 2009. 
 

ANO FREQUÊNCIA % 

2005 86 33,2 

2006 58 22,4 

2007 50 19,3 

2008 65 25,1 

Total 259 100,0 
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5.1 PERFIL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

 

A fase inicial e objetiva da análise dos dados permitiu a caracterização dos 

sujeitos, de modo a revelar o perfil desses trabalhadores. A seguir são apresentados 

os resultados relacionados com a caracterização dos sujeitos que integraram os 

formulários de notificação, no que se refere à categoria profissional, gênero e idade. 

Quanto à categoria profissional, observou-se que todos os trabalhadores 

envolvidos em acidentes biológicos que recorreram ao serviço de referência eram 

pertencentes à enfermagem. Assim, do total de 259, 70 eram auxiliares de 

enfermagem, 159 eram técnicos de enfermagem e 30 eram enfermeiros (Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Acidentes ocupacionais com material biológico no centro de referência no 
município de Niterói, segundo a categoria profissional. Niterói, 2009. 
 

CATEGORIA 

PROFISSIONAL 
FREQUÊNCIA % 

Auxiliares de enfermagem 70 27,0 

Técnicos de enfermagem 159 61,4 

Enfermeiros 30 11,6 

Total 259 100,0 

 

Profissionais de enfermagem, especialmente auxiliares e técnicos de 

enfermagem, são mais vulneráveis ao risco de acidentes durante as atividades, 

devido à própria natureza de sua atividade laboral.  

Esses profissionais, segundo Sêcco (2002) estão presentes em todos os 

momentos da assistência ao paciente, sendo a eles atribuídas as tarefas de 

higienização, administração de medicamentos, participação efetiva junto à equipe de 
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saúde para prestar assistência nas urgências e emergências e a pacientes 

agressivos. Também lhes são confiados o manuseio e preparo de instrumentos 

cirúrgicos após a utilização. 

Sendo assim, os profissionais da equipe de enfermagem inseridos na 

dinâmica da assistência hospitalar estão particularmente expostos à ocorrência de 

acidentes de trabalho com material biológico, os quais são decorrentes das 

condições do ambiente de trabalho, de objetos ou organismos que possam ser 

nocivos à saúde do trabalhador, tais como parasitas, bactérias, vírus e outros. 

Sendo válido retratar que através do contato íntimo e freqüente com materiais 

humanos (sangue, secreções e excreções) provocados pelo manuseio de objetos 

perfurocortantes e por respingos em mucosas, pode-se levar à doença profissional 

aguda, crônica ou até mesmo à morte. 

Ressalta-se que em pesquisa realizada no município de Ribeirão Preto – SP 

também foi encontrado maior incidência desse tipo de acidente laboral entre 

técnicos de enfermagem (67,7%) (CHIODI et al., 2007) e também Soerensen et al. 

(2009) verificaram índice maior entre os técnicos de enfermagem, de 67,7%.   

Dessa forma o maior índice de acidentes encontrado entre os técnicos de 

enfermagem pode estar relacionado à Resolução 273/2003 do Conselho Federal de 

Enfermagem (COFEN) que considerou, a partir da data de publicação, a formação 

do auxiliar de enfermagem como apenas uma etapa para habilitação final como 

técnico de enfermagem, assim, o ritmo de crescimento da categoria de auxiliares 

tem diminuído, conseqüentemente aumentando a inscrição de novos técnicos de 

enfermagem (COFEN, 2003).  

Atualmente a categoria de técnico de enfermagem representa o grupo de 

profissionais de maior prevalência na classe de enfermagem segundo Conselho 
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Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro (COREN – RJ) onde representam 

50,0% dos trabalhadores de enfermagem em nosso país, seguido por auxiliares de 

enfermagem (34,0%) e enfermeiros (16,0%) (COREN, 2010). 

Embora outras categorias profissionais não tenham sido atendidas no centro 

de referência no período do estudo não é possível relacionar a não ocorrência desse 

tipo de acidente laboral, pois tal constatação chama atenção para um possível grave 

problema: as subnotificações.  

No que se refere à variável gênero, a Tabela 3 revela o resultado 

majoritariamente feminino (84,9%) encontrado que corrobora com estudos 

realizados anteriormente (MACHADO et al., 1992; TOLEDO-JUNIOR et al., 1999; 

GRYSCHEK et al., 2000; MARZIALE; NISHIMURA; FERREIRA, 2004; CAIXETA; 

BARBOSA-BRANCO, 2005). 

 

Tabela 3 - Acidentes ocupacionais com material biológico no centro de referência no 
município de Niterói, segundo o gênero. Niterói, 2009. 
 

GÊNERO FREQUÊNCIA % 

Feminino 220 84,9 

Masculino 39 15,1 

Total 259 100,0 

 
 

Spagnuolo et al., (2008) também obtiveram percentual de 73,5% de mulheres 

envolvidas em estudo com acidentes biológicos em Londrina – PR e também  a 

pesquisa de Gir et al., (2009) que identificaram prevalência de (94,6%) do sexo 

feminino entre as vítimas desse tipo de acidente em um hospital de ensino no 

interior de São Paulo. 
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Os acidentados do sexo feminino foram predominantes também em pesquisa 

anterior realizada por Balsamo (2002) que encontrou um índice de 85% de 

prevalência deste gênero em acidentes biológicos ocorridos no Estado do Pará. 

Igualmente, Neves (2000) ao estudar acidentes de trabalho causados por material 

biológico contaminado em profissionais de saúde observou que a ocorrência de 

acidentes foi maior no sexo feminino, com 72% dos casos. 

Segundo Sêcco et al. (2002), isto ocorre devido ao fato de a profissão estar 

marcada por conteúdos ideológicos e assim ser atribuída às mulheres, uma aptidão 

inata para o cuidado. Ainda, conforme Fonseca (1996), citado pelos mesmos 

autores, a presença da mulher no trabalho de enfermagem foi classificada como 

uma atividade caracteristicamente feminina, observando que a maioria absoluta do 

seu contingente no Brasil é formado por mulheres. Gasperi e Radunz (2006) em 

estudo anterior concluíram que não há nenhuma outra profissão mais cuidadora e 

feminina que a enfermagem. 

Com relação à idade desses trabalhadores, foi possível verificar que o 

profissional mais novo tinha 18 anos enquanto que o mais velho tinha 63 anos, 

sendo a média de idade desses profissionais 35 anos (com desvio padrão de 10 

anos).  

Estes dados assemelham-se aos encontrados por Caixeta e Barbosa-Branco 

(2005), acerca de acidentes ocupacionais com material biológico em profissionais de 

saúde de hospitais públicos do Distrito Federal, onde a maior incidência ocorria na 

faixa etária de 30 a 39 anos. 

Em pesquisa similar foi verificado que média de idade dos acidentados era de 

41 anos (CHIODI et al., 2007), já Nhamba (2004) encontrou maior prevalência na 

faixa etária entre 22-30 anos. 
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5.2 PERFIL DO LOCAL DE OCORRÊNCIA DO ACIDENTE 

 

A partir da observação da Tabela 4 é possível verificar que a Rede Pública 

aglutina a maior parte das instituições de saúde e gerou 67,6% dos atendimentos. 

Em estudo realizado em centro de referência no Estado do Paraná também revelou 

que a maior parte dos casos ocorreu também em unidades empregadoras do setor 

público (SPAGNUOLO et al., 2008). 

 

Tabela 4 - Acidentes ocupacionais com material biológico no centro de referência no 
município de Niterói, segundo setor da unidade empregadora. Niterói, 2009. 
 

SETOR FREQUÊNCIA % 

Público 175 67,6 

Privado 84 32,4 

Total 259 100,0 

 

No que se refere ao município onde a instituição de saúde é localizada notou-

se que não apenas unidades de Niterói (154 casos) encaminham seus funcionários 

para este centro de referência, mas também unidades de municípios vizinhos 

localizados na mesma região Metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro como 

São Gonçalo (94 casos), Itaboraí (3 casos), Manilha (2 casos), Tanguá (2 casos), 

Silva Jardim (2 casos), Rio Bonito  (1 caso) e ainda da capital do Estado (1caso), 

conforme evidencia a Tabela 5. 
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Tabela 5 - Acidentes ocupacionais com material biológico no centro de referência no 
município de Niterói, segundo município da unidade de saúde. Niterói, 2009. 
 

MUNICÌPIO FREQUÊNCIA % 

Niterói 154 59,5 

São Gonçalo 94 36,3 

Outros 11 4,2 

Total 259 100,0 

 
 A Tabela 6 distribui os acidentes, mediante os setores/ seções em que os 

mesmos ocorreram. 

Tabela 6 - Acidentes ocupacionais com material biológico no centro de referência no 
município de Niterói, segundo setor de ocorrência. Niterói, 2009. 
 

SETOR FREQUÊNCIA % 

Enfermaria 97 37,5 

Emergência 68 26,3 

Terapia intensiva 38 14,7 

Sala de vacina 18 6,9 

Hemodiálise 10 3,9 

Centro cirúrgico 10 3,9 

Unidade móvel 8 3,1 

Laboratório 7 2,7 

Ambulatório  1 0,4 

Home care 1 0,4 

Odontologia 1 0,4 

Total 259 100,0 

 



 

 

64 

Canini et al. (2000), analisando os acidentes em uma das alas de um hospital 

universitário, também constatou o predomínio de acidentes em enfermarias (25,8%). 

Diferentemente, Souza (1999), no estudo desenvolvido em 5 hospitais, entre a 

equipe de enfermagem, pôde constatar que as unidades de emergência incluindo a 

unidade de terapia intensiva assumiram o primeiro lugar na incidência de acidentes. 

Assim, é possível verificar que os achados são distintos ao se analisar essa 

variável, pois, os serviços estão estruturados de formas diferentes e a natureza das 

unidades de saúde são de portes e organizações distintas. O perfil e os recursos, 

tanto humanos como materiais são igualmente distintos; elementos que podem 

influenciar na incidência de acidentes. 

 

5.3 PERFIL DO ACIDENTE BIOLÓGICO 

 

Em relação ao tipo de instrumento envolvido no acidente, das 259 fichas 

estudadas, observa-se na Tabela 7 que houve predomínio de acidentes causado por 

objetos perfurocortantes (agulha oca, Cateter sobre agulha, scalp, agulha de sutura 

e lâmina de bisturi), com 92,7%. 
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Tabela 7 - Acidentes ocupacionais com material biológico no centro de referência no 
município de Niterói, segundo tipo de instrumento envolvido. Niterói, 2009. 
 

INSTRUMENTO FREQUÊNCIA % 

Agulha oca 184 71,0 

Cateter sobre agulha (tipo 

jelco) 

32 12,4 

Cânula em aço inoxidável 

siliconizada (tipo scalp) 

14 5,4 

Agulha de sutura 5 1,9 

Lâmina de bisturi 5 1,9 

Outros 12 4,6 

Nenhum objeto 7 2,7 

Total 259 100,0 

 

Os resultados desta investigação evidenciaram o envolvimento de 184 

(71,0%) funcionários em acidentes de trabalho com agulha oca, sendo este o objeto 

mais freqüentemente associado a este tipo de ocorrência. 

Estudo realizado em um Centro de Referência em Saúde do Trabalhador em 

Londrina constatou que 92,5% dos acidentes com material biológico envolviam 

materiais perfurocortantes (SPAGNUOLO et al., 2008). Enquanto num hospital-

escola, também, foi identificado um alto índice, onde 67,8% dos acidentes envolviam 

agulha oca e cerca de 5,4 % lancetas/lâmina de bisturi (GOMES et al., 2009).  

Em estudo de Marziale e Rodrigues (2002) os fatores predisponentes aos 

acidentes com materiais perfurocortantes foram o reencape de agulhas, seguido do 

dispositivo inadequado para descarte e manuseio de agulhas. Os autores 

consideram que a orientação para somente reencapar as agulhas usando-se um 
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anteparo ou pinça, conforme consta das precauções padrão, não tem demonstrado 

ser eficaz na prevenção de acidentes, e o seu uso pode reduzir, mas não eliminar o 

risco de exposição ocupacional. A disponibilidade das caixas coletoras, utilizadas 

para descarte de material, pode ser considerada inadequada, na maioria dos casos. 

Recomenda-se que deve haver caixas para descarte disponíveis para pronta 

substituição e que deve ser evitado o seu enchimento excessivo, sendo que a tarefa 

de substituição deve ser realizada por profissionais treinados dos serviços gerais, e 

não pelo pessoal da enfermagem. 

Já em relação à variável fluido orgânico, a Tabela 8 revela presença de 

sangue em 91,5% dos acidentes ocorridos.  

 

Tabela 8 - Acidentes ocupacionais com material biológico no centro de referência no 
município de Niterói, segundo fluido orgânico envolvido. Niterói, 2009. 
 

FLUIDO ORGÂNICO FREQUÊNCIA % 

Sangue 237 91,5 

Escarro 2 8 

Urina 1 4 

Outros 10 3,9 

Não soube informar 9 3,5 

Total 259 100,0 

 

Diversos estudos apontam o sangue como principal causador de acidentes 

com material biológico. A esse respeito Lacerda (2000), estudando trabalhadores de 

um centro cirúrgico, encontrou o sangue como causador de acidentes em 48% dos 

casos. Igualmente, Neves (2000), em estudo com trabalhadores de saúde de um 



 

 

67 

hospital, constatou que o sangue apareceu numa freqüência de 96%, seguido de 

outros fluidos, em menores proporções. 

Importante ressaltar ainda que o sangue é o material biológico que tem os 

maiores títulos de vírus da Hepatite B (HVB) e é o principal responsável pela 

transmissão do vírus no serviço de saúde. O risco de contaminação pelo HVB está 

relacionado, principalmente, ao grau de exposição ao sangue no ambiente de 

trabalho e também à presença ou não do antígeno HbsAg no paciente-fonte. Em 

exposições percutâneas envolvendo sangue, sabidamente infectado pelo HVB e 

com HbsAg positivo, o risco de hepatite clínica varia entre 22 a 31% (TOLEDO; 

OLIVEIRA, 2008). 

 

5.4 PERFIL VACINAL/ SOROLÓGICO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE 

 

A vacina para hepatite B, uma das principais medidas de prevenção pré-

exposição, é extremamente eficaz com 90 a 95% de resposta vacinal em adultos 

imunocompetentes (BRASIL, 2008), sendo oferecida gratuitamente na rede pública 

de saúde desde o ano de 1995.  

Os resultados do estudo revelam um índice de 33,2% de trabalhadores não 

vacinados ou com esquema vacinal incompleto ou ainda com seu estado vacinal 

ignorado (Tabela 9), revelando a necessidade constante de campanhas de 

vacinação e orientação em serviço. Este dado corroborou com um achado anterior 

que revelou 25,7% de trabalhadores que ignoravam seu estado vacinal para 

Hepatite B (SPAGNUOLO et al., 2008). 
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Tabela 9 - Acidentes ocupacionais com material biológico no centro de referência no 
município de Niterói, segundo situação vacinal contra Hepatite B. Niterói, 2009. 
 

VACINAÇÃO HEPATITE B FREQUÊNCIA % 

Não vacinado 23 8,9 

Esquema vacinal incompleto 58 22,4 

Vacinado 173 66,8 

Ignorado 5 1,9 

Total 259 100,0 

 

Importante ressaltar que a vacinação pré-exposição é a principal medida de 

prevenção contra a hepatite B ocupacional entre profissionais de saúde, devendo 

ser feita antes da admissão do profissional (ou estudante, estagiário) nos serviços 

de saúde, sendo indicada para todos aqueles que podem estar expostos aos 

materiais biológicos durante suas atividades, inclusive os que não trabalham 

diretamente na assistência ao paciente (equipes de higienização e de apoio).  

O profissional de saúde não respondedor, deve ser considerado como 

susceptível a infecção pelo HBV e, caso ocorra uma exposição a materiais 

biológicos com risco conhecido ou provável de infecção pelo HBV, esse profissional 

deverá utilizar a imunoglobulina hiperimune contra a hepatite B (IGHAHB) que 

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

administração. Essa imunoglobulina é constituída por mais de 100.000 UI de anti-

HBs, sendo produzida a partir de plasma de indivíduos que desenvolvem altos títulos 

de anti-HBs, quando submetidos à imunização ativa contra a hepatite B.  

Vale considerar também, segundo Gerberding (1995), que os trabalhadores 

da saúde vacinados e que se encontram em risco de exposição a sangue, devem 

ser testados para anti-HBs de um a seis meses após a vacinação, porém, o teste 
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não deverá ser realizado de quatro a seis meses após a administração da globulina 

hiperimune. 

Ainda nesta pesquisa foi verificada a realização de teste sorológico anti-HBs 

pelos profissionais que foram vítimas de acidentes biológicos com o objetivo de 

saber se houve realmente soroconversão da vacina contra Hepatite B, visto a vacina 

não ter 100% de eficácia.  

 

Tabela 10 - Acidentes ocupacionais com material biológico no centro de referência no 
município de Niterói, segundo sorologia anti HBs. Niterói, 2009. 
 

SOROLOGIA FREQUÊNCIA % 

Conhecida 28 10,8 

Ignorada 231 89,2 

Total 259 100,0 

 

Os resultados demonstrados na Tabela 10 revelam que apenas 10,8% do 

total de profissionais do estudo haviam realizado o teste sorológico anti-HBs 

anteriormente.  

Em estudo semelhante Nhamba (2004) verificou que 96,01% dos 

trabalhadores de saúde investigados afirmaram desconhecer sua situação 

sorológica para Hepatite B. E, ainda, Pinheiro e Zeitoune (2009) também 

observaram que 86,4% dos profissionais de enfermagem também não haviam 

realizado o teste sorológico anti-HBs. 

Com a existência da vacina anti-Hepatite B e do teste sorológico anti-HBs 

para avaliar a imunidade dos profissionais de saúde, não se justifica haver ainda 

profissionais expostos a este microrganismo e, consequentemente, à doença 

(PINHEIRO; ZEITOUNE, 2009). 
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Corroborando este pensamento Lopes et al. (2004) sugerem que seja 

desenvolvido programa de ações educativas permanentes sobre as precauções 

básicas, bem como a realização de triagem sorológica para Hepatite B, seguida da 

vacinação dos indivíduos susceptíveis no momento da admissão profissional, 

visando prevenção e controle da infecção pelo vírus da Hepatite B nessa classe de 

profissionais. 

Resumidamente, os dados encontrados no presente estudo estão dispostos 

abaixo: 

 dos acidentes ocorridos no período estudado, a maioria (33,2%) ocorreu em 2005, 

seguido por 2008 (25,1%), 2006 (22,4%), 2007 (19,3%); 

 os 259 participantes do estudo compreenderam todos os trabalhadores 

envolvidos com acidentes ocupacionais por exposição a material biológico 

durante o desenvolvimento de suas atividades profissionais atendidos no centro 

de referência no município de Niterói no período entre 2005 e 2008;  

 todos trabalhadores atendidos eram profissionais de enfermagem, sendo a 

maioria técnicos de enfermagem (61,4%);  

 a população do estudo foi predominantemente do sexo feminino (84,9%), com 

média de idade de 35 anos;  

 a maior parte dos envolvidos em acidentes eram do setor privado (67,6%); 

 dos municípios onde haviam ocorridos os acidentes, Niterói apresentou a maioria 

dos casos (59,5%), seguido de São Gonçalo (36,3%);  

 o setor da unidade de saúde onde ocorreu mais acidente foi a enfermaria (37,5%), 

seguido da emergência (26,3%) e da Unidade de Terapia Intensiva (14,7%); 
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 o tipo de exposição mais freqüente foi a percutânea, sendo a agulha oca o 

instrumento de maior prevalência (71,0%) e o sangue foi o tipo de material 

biológico com o qual o acidentado entrou em maior contato (91,5%);  

 percentual significativo de profissionais de saúde não vacinados contra hepatite B 

entre todas as categorias profissionais analisadas (33,2%); 

 somente 10,8% do total de profissionais do estudo haviam realizado o teste 

sorológico anti-HBs. 
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6        CONCLUSÕES 

 

Com este estudo foi possível verificar que os trabalhadores de saúde estão 

constantemente expostos a vários riscos de acidentes de trabalho com material 

biológico durante o exercício profissional e que a ocorrência dos mesmos depende 

de um conjunto de fatores ligados ao tipo de atividade desempenhada no momento, 

ao ritmo do trabalho, à maneira como o trabalho é organizado, bem como às 

características pessoais de cada trabalhador.  

As subnotificações e falhas no preenchimento das fichas por parte dos 

profissionais responsáveis pelo atendimento ao acidentado demonstram um possível 

comprometimento do direcionamento e da condução de medidas preventivas, 

educativas e até organizacionais dos serviços de saúde, ressaltando a necessidade 

de se atentar para a importância da orientação da equipe de saúde em relação aos 

procedimentos legais de notificação dos acidentes e à implementação de medidas 

de vigilância epidemiológica, com vistas à informação para ação.  

Tais evidências ratificam a necessidade de intensificação das estratégias de 

melhoria da cobertura vacinal contra hepatite B, capacitação dos profissionais sobre 

as medidas de prevenção contra acidentes com material biológico e sensibilização 

dos profissionais para o uso de equipamentos de proteção individual e coletiva. 
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Tendo em vista a amplitude e complexidade do tema, esta dissertação não 

teve como meta o esgotamento do assunto, mas tão somente uma tentativa de 

abordar a questão, a partir de alguns parâmetros escolhidos, sem deixar de 

reconhecer a existência de inúmeras outras possibilidades de análise do assunto. 

Recomenda-se, ainda, a realização de estudos semelhantes a este, que 

associem condições de trabalho e acidentes ocupacionais com material biológico 

entre profissionais de saúde, para que se possa ter parâmetros de comparação e 

melhor diagnóstico da situação da saúde do trabalhador neste segmento. 
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ANEXOS 

ANEXO I _Ficha de acompanhamento de acidentes ocupacionais com material biológico 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



Anexo II_ Documento de aprovação pelo comitê de ética 

 

 

 



APÊNDICE 

APÊNDICE I_ Instrumento para coleta de dados 

Nome:  ________________________________________                                  sexo: _______           
Idade: _______                                             local de trabalho: ________________________           
Cidade: ________________________ 
Setor: ________________________                                     função: ____________________ 
 
Vacinado contra hepatite B? 
( ) sim             ( ) 3 doses        ( ) 3 doses +reforço     
( ) não            ( ) 0 dose          ( ) 1 dose             ( ) 2 doses 
( ) ignorado 
 
Status sorológico antes do acidente 
Hbsag _____________   Anti – hbs ______________      Anti – hbc _____________ 
 
Data do acidente:                                                      
Unidade: _______________                           setor_______________ 
 
Material envolvido: 
( ) sangue  ( ) liquor  ( ) urina  ( ) fezes  ( ) escarro  ( ) ignorado 
 
Instrumento envolvido:  
( ) scalp  ( ) jelco  ( ) injeção    ( ) agulha de sutura   ( ) bisturi    ( ) outros 
 
Instrumento previamente em veia ou artéria? 
( ) sim   ( ) não     ( )ignorado 
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