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Resumo 

 Segundo a Organização Mundial de Saúde, ocorrem a cada ano, entre os 

profissionais de saúde de todo o mundo, cerca de três milhões de exposições percutâneas a 

líquidos corporais. Teoricamente, isto poderia acarretar, a cada ano, 70 mil infecções pelo 

vírus da hepatite B (HBV), 15 mil infecções pelo vírus da hepatite C (HCV) e 500 infecções 

pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV). Cerca de 40% dos casos de hepatite B e C, e 

cerca de 2,5% das infecções por HIV que ocorrem entre profissionais de saúde de todo o 

mundo se devem a exposições percutâneas ocupacionais. Sabe-se que mais de 90% destas 

infecções ocorrem em países em desenvolvimento; no entanto, 90% das infecções notificadas 

ocorrem na Europa e nos EUA. Os acidentes ocorridos no Brasil são descritos em pouco mais 

de 20 artigos, em geral com casuísticas pequenas. O presente estudo descreve os acidentes 

envolvendo profissionais de saúde, estudantes e profissionais da limpeza (todos denominados 

de agora em diante “profissionais de saúde”) do Hospital Universitário Antônio Pedro, em 

Niterói, no Estado do Rio de Janeiro, no período de novembro de 1997 a dezembro de 2009. 

A incidência nas diversas categorias profissionais foi calculada pelo número de acidentes para 

cada 100 equivalentes a um trabalhador-ano em tempo integral (ETI). Ocorreram 1457 

acidentes envolvendo 1193 profissionais, 70,4% dos quais durante o cuidado com acessos 

vasculares, procedimentos cirúrgicos e injeções e punções diversas. Ocorreram durante a 

limpeza do ambiente 224 acidentes, ou seja 15,4%. De todos os acidentes, 900 (61,8%) 

envolveram perfuração pelo dispositivo em uso (p. ex., agulha), dos quais 169 (18,7%) foram 

provocados por reencape de agulhas. Envolveram sangue 93,5% dos acidentes. A incidência 

global foi de 6,2 acidentes para 100 ETI. As categorias profissionais de maior incidência por 

100 ETI foram a dos auxiliares e técnicos de laboratório, com 9,7 acidentes; a dos estudantes 

de medicina, com 9,5 acidentes; a dos profissionais de limpeza, com 9,5 acidentes; a dos 

auxiliares e técnicos de enfermagem, com 9,2 acidentes; e a dos médicos, com 8,6 acidentes. 

Os setores do hospital com maior número de acidentes foram a emergência de adultos (312), 

as enfermarias de adultos (294), o centro cirúrgico (186) e as unidades de tratamento intensivo 

(93), os setores de diagnóstico (87) e os ambulatórios (76), numa distribuição que não 

acompanhou a do número de leitos destes setores. A soroprevalência encontrada entre os 

pacientes-fonte foi de 10,7% para o HIV, 7,2% para o HCV e de 2,6% para o HBV. A 

soroprevalência prévia para o HIV, HBV e HCV foi, entre os profissionais de saúde testados, 

de 0,239%, 5,6% e 1,15%, respectivamente. Apenas 61,9% do profissionais e estudantes 

tinham vacinação completa para o HBV. O uso de luvas constava em apenas 369 dos 944 

acidentes envolvendo alguma forma manipulação cirúrgica. O percentual de acidentes 

acompanhados subiu de 45,8% para praticamente 100% após o Serviço de Doenças 

Infecciosas e Parasitárias ter sido encarregado desta atividade. Foram reincidentes 38,5% dos 

acidentes. Dois (0,17% dos 1193) profissionais soroconverteram para o HCV em acidentes 

reincidentes. Não houve conversões para o HIV. Como o número de pacientes-fonte anti-

HIV-positivos envolvidos em acidentes com agulhas e outros dispositivos perfurocortantes foi 

duas vezes superior ao de pacientes-fonte anti-HCV-positivos nas mesmas circunstâncias, o 

presente estudo corrobora o maior potencial de transmissão parenteral do HCV, em relação ao 

HIV. 



 

Abstract 

 According to the World Health Organization, three million percutaneous exposures 

to blood and body fluids occur each year among health care workers (HCW) throughout the 

world. This could theoretically result in 70,000 hepatitis B virus (HBV) infections, 15,000 

hepatitis C virus (HCV) infections, and 500 human immunodeficiency virus (HIV) infections 

each year. Worldwide, close to 40% of HBV and HCV infections and 2.5% of HIV infections 

among HCW result from occupational percutaneous exposures. It is known that more than 

90% of these infections occur in developing countries, and yet 90% of reported cases come 

from Europe and the USA. There are approximately 20 papers describing the accidents 

occurred in Brazil, most of them describing small series. The present study describes the 

accidents involving HCW, students and the cleaning staff (all of them from now on referred to 

as HCW) at Hospital Universitário Antônio Pedro, in Niterói, State of Rio de Janeiro, Brazil, 

from November, 1997 to December, 2009. The incidence in the different professional 

categories was calculated as the number of accidents by 100 FTE (full time equivalent) 

worker-years. There were 1457 accidents affecting 1193 individuals; 70.4% of the accidents 

involved vascular access care, surgical procedures and several kinds of injections and taps. 

Cleaning of rooms and facilities resulted in 224 (15.4%) accidents. Of all accidents, 900 

(61.8%) involved punctures produced by the device in use (e.g., a needle); 169 (18.7%) of 

these were due to recapping needles. Blood was involved in 93.5% of the accidents. The 

global incidence was 6.2 accidents/100 FTE. Professional categories with the highest 

incidences were lab aids and technicians, with 9.7 accidents; medicine students, with 9.5 

accidents; the cleaning staff, with 9.5 accidents; nursing aids and technicians, with 9.2 

accidents; and doctors, with 8.6 accidents. The hospital sectors with the highest number of 

accidents were the adult emergency rooms (312), adult wards (294), operating rooms (186) 

and intensive care units (93), diagnostic facilities (87) and outpatient sector (76), a 

distribution which did not correspond to the number of hospital beds in each sector. 

Seroprevalences of HIV, HCV and HBV among source-patients were 10.7%, 7.2% and 2.6%, 

respectively. Previous seroprevalences of HIV, HBV and HCV among the HCW were 

0.239%, 5.8% e 1.15%, respectively. Only 61.9% of the HCW had been completely 

vaccinated against HBV. Use of gloves was mentioned in only 369 of 944 accidents involving 

some kind of surgical procedure. The percentage of accidents with follow-up rose from 45.8% 

to virtually 100% since the Infectious and Parasitic Diseases Service was put in charge of this 

activity. Thirty-eight percent of the accidents were relapses. Two of the 1193 HCW (0.17%) 

seroconverted for HCV in relapsing accidents. There were no seroconversions to HIV. As the 

number of anti-HIV-positive source-patients involved in accidents with needles and sharp 

devices was two times as high than that of anti-HCV-positive source-patients in the same kind 

of accident, the present study corroborates the higher potential of HCV for parenteral 

transmission, as compared to HIV. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Os acidentes perfurocortantes vêm se tornando um problema cada vez mais 

importante nos últimos anos para os profissionais de saúde. Por volta de 2004 os Centros para 

o Controle e Prevenção de Doenças (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) 

estimavam, nos hospitais dos Estados Unidos da América (EUA), em 385 mil o número de 

casos anuais de acidentes perfurocortantes. Esta estimativa não levava em conta os acidentes 

ocorridos em asilos, clínicas particulares e atendimentos de emergência. Ocorrem nos EUA, 

portanto, em média, cerca de 1000 acidentes perfurocortantes por dia. No entanto, pode-se 

supor que este número seja bem maior, uma vez que dados desta mesma fonte (CDC) indicam 

que 50% ou mais dos profissionais de saúde não relatam seus acidentes.
 34

 

 De acordo com a Organização Mundial de Saúde
 79

, ocorrem a cada ano, entre os 35 

milhões de trabalhadores em saúde em todo o mundo, cerca de três milhões de exposições 

percutâneas a líquidos corporais. Supõe-se, em bases teóricas, que estas lesões possam levar a 

70 mil infecções pelo vírus da hepatite B (Hepatitis B Virus, HBV), 15 mil infecções pelo 

vírus da hepatite C (Hepatitis C Virus, HCV) e 500 infecções pelo vírus da imunodeficiência 

humana (Human Immunodeficiency Virus, HIV) a cada ano. Ainda que transmitam 

principalmente o HBV, o HCV e o HIV,
 109

 estes acidentes podem acarretar também a 

infecção por diversos outros patógenos, incluindo os vírus linfotrópicos I e II para as células T 

humanas (Human T Cell Lymphotropic Virus, HTLV-I e HTLV-II). Há apenas um relato de 

infecção por acidente perfurocortante para cada um destes vírus: o de um médico japonês que 

infectou-se pelo HTLV-I em 1990, e o de um auxiliar de laboratório que infectou-se no Brasil 
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em 1995 com o HTLV-II.
 71

 No entanto, uma revisão de literatura listou um total de 60 

espécies patogênicas, incluindo vírus, bactérias, parasitas e fungos, capazes de causar 

infecções após a exposição a líquidos corporais.
 109

 A transmissão de infecção criptocócica 

por acidente perfurocortante, por exemplo, já foi descrita a partir de um indivíduo anti-HIV-

positivo, sem que tivesse havido a infeção do profissional de saúde pelo HIV.
 118

 

 Em todo o mundo, aproximadamente 40% de todas as infecções pelo HBV e pelo 

HCV entre profissionais de saúde são atribuíveis à exposição ocupacional. Este percentual é, 

para a infecção pelo HIV, de 2,5%. Sabe-se que mais de 90% destas infecções ocorrem em 

países em desenvolvimento; no entanto, mais de 90% das infecções notificadas ocorreram na 

Europa e nos EUA. Os acidentes ocorridos em instituições de saúde outras que não hospitais, 

não são geralmente levados em conta.
 46

 

 A aids
1
 veio agravar esse quadro. A própria palavra-chave “needlestick injury” foi 

introduzida entre os “cabeçalhos de assuntos médicos” (Medical Subject Headings/MeSH) da 

Biblioteca Nacional de Medicina (National Library of Medicine) norte-americana em 1992,
 114

 

e isto provavelmente refletiu a crescente preocupação com o assunto, nessa época. O 

problema, no entanto, não se limita à transmissão do HIV: até bem recentemente, 

aproximadamente 200 profissionais de saúde morriam a cada ano por hepatite B nos Estados 

Unidos, a despeito da existência de uma vacina eficaz que poderia ter sido utilizada para 

imunizá-los.
 42

 O Quadro 1 mostra as principais infecções passíveis de transmissão por 

acidentes perfurocortantes. 

 Grande parte dos acidentes com material biológico envolve a lesão percutânea por 

agulhas de injeção.
 102

 Aparentemente, a importância do material biológico como veículo para 

a transmissão de doenças só se tornou claro em 1942, quando um surto de 28 mil casos de 

hepatite ocorreu em soldados norte-americanos imunizados contra a febre amarela com uma 

vacina preservada em soro humano.
 12

 Há quem sustente
 4

 que a disseminação da aids na 

África deveu-se em grande parte à contumaz reutilização das agulhas de injeção, com a 

consequente inoculação de material biológico.
 89

 A alta prevalência de anticorpos para 

hepatite C na população do Egito (15-20%), por exemplo, é atribuída ao tratamento parenteral 

                                                 

1
 A palavra aids, correspondente à expressão inglesa “Acquired Immunodeficiency Syndrome”, já é dicionarizada 

como uma palavra da língua portuguesa, sendo por esta razão grafada em minúsculas. 
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em massa da esquistossomose, feito nas décadas de 60 a 80 do século vinte, no qual, muito 

provavelmente, as mesmas agulhas eram utilizadas em sucessivos indivíduos.
 44

 As agulhas 

são um instrumento que há longo tempo serve à profissão médica. Embora introduzidas pelo 

homem pré-histórico, que com elas costurava as suas roupas, as agulhas, já no segundo século 

a.C., eram usadas para suturar feridas.
 119

 Quanto às agulhas ocas, usadas para injeção ou 

aspiração de líquidos corporais, sua origem é algo incerta. É provável que a ideia de injetar 

substâncias no sangue tivesse de aguardar a noção de que o sangue circula, proposta pela 

primeira vez por William Harvey em 1628, no seu livro De motu cordis. No entanto, o que se 

fazia era uma canulação, e não uma injeção. A veia era aberta e canulada com o “tuyau d’une 

plume”, o cálamo de uma pluma.
 119

 As infusões intravenosas já eram, desse modo, praticadas 

por volta de 1670. No entanto, o procedimento somente passou a ser comumente empregado a 

partir de 1853, com o desenvolvimento de uma agulha metálica suficientemente fina, obtida 

pelo francês Charles Gabriel Pravaz e pelo escocês Alexander Wood.
 8
 

 

Quadro 1. Infecções transmitidas através de lesões perfurocortantes 

durante o cuidado com os pacientes (CP) e/ou trabalhos de laboratório ou 

autópsia (LA). 
Doença CP LA 

Blastomicose - Sim 

Criptococose - Sim 

Difteria - Sim 

Ebola - Sim 

Febre maculosa das Montanhas Rochosas - Sim 

Gonorreia - Sim 

Hepatite B Sim Sim 

Hepatite C Sim Sim 

Herpes Sim - 

HIV Sim Sim 

Leptospirose - Sim 

Malária Sim - 

Mycobacterium tuberculosis Sim Sim 

Sífilis  - Sim 

Streptococcus pyogenes - Sim 

Tifo fluvial japonês - Sim 

Toxoplasmose - Sim 
Nota: “-” significa que até o momento não foi descrita a transmissão nesta circunstância. 

Fonte: CDC 34 

 

 Uma das mais antigas agulhas ocas que se conhece, a agulha metálica descoberta no 

rio Saône, contemporânea do império romano, era, curiosamente, de uso oftalmológico e 

destinada à aspiração de cataratas. A ideia da agulha perdeu-se depois, e os “infusores” do 
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século XVII usavam, como foi dito acima, o cálamo das penas. A agulha oca foi, pois, 

reinventada no século XIX. Em 1831 von Graefe descreveu um instrumento para puncionar 

veias e o denominou “flebótomo”. No entanto, o flebótomo de Graefe parecia-se mais com 

um cateter, dotado de guia interno sólido metálico, do que com uma agulha de injeção. Foi a 

agulha de Pravaz e Wood a antecedente direta das agulhas de injeção atuais.
 119

 

 Os primeiros estudos sobre as características dos acidentes perfurocortantes entre 

profissionais de saúde datam de 1981
 34

 e resultaram numa série de estratégias de prevenção, 

como programas educacionais, proibição do reencape e melhores sistemas de descarte. As 

“precauções universais” (hoje “precauções padrão”) são de 1987 e incluem orientações quanto 

à prevenção de lesões e descarte dos instrumentos perfurocortantes. Os vários 

trabalhos
 39,51,61,92,93,99,106

 sobre a prevenção de acidentes perfurocortantes entre 1987 e 1992 

enfatizavam o desenho e a disponibilidade das caixas de descarte, bem como dos perigos de 

reencape, dobradura e quebra das agulhas usadas. A eficácia das medidas era limitada: a 

melhor delas era a educação. As estratégias da precaução padrão enfatizavam barreiras físicas 

(aventais, gorros, máscaras, etc.) facilmente penetradas pelos instrumentos perfurocortantes. 

Estratégias adicionais eram pois necessárias. Entre as propostas estavam (1) as alternativas ao 

uso de agulhas, como dispositivos sem agulhas, o uso de medicamentos orais sempre que 

possível e a racionalização das coletas de sangue, com o fim de diminuir o número de 

venopunções; (2) e também o estabelecimento de uma “separação” entre os instrumentos 

perfurocortantes e o profissional, seja por meio de melhores caixas de descarte, seja pelo 

implemento de instrumentos dotados de medidas de segurança.
 34

 

 Diversos autores sugerem medidas destinadas a conter a incidência aparentemente 

crescente de acidentes perfurocortantes, e minimizar as suas consequências. Segundo Shimizu 

e Ribeiro,
 102

 por exemplo, as instituições precisam melhorar o registro de estudantes e 

trabalhadores com indicação de quimioprofilaxia para HIV e vacinação para hepatite B, para 

que estes possam ser acompanhados de forma a assegurar que estão realizando corretamente o 

tratamento profilático e recebendo as vacinações completas, diminuindo assim os abandonos. 

Para tanto, as autoras sugerem que as Comissões de Controle de Infecção Hospitalar 

estabeleçam uma comunicação mais eficiente com setor de imunização das instituições. Estas 

últimas precisariam também ser mais eficientes na orientação dos estudantes e trabalhadores 

sobre a importância da vacinação para hepatite B. 
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 Segundo Balsamo e Felli,
 5

 toda instituição de saúde deve ter um protocolo a ser 

seguido quando ocorrem acidentes ocupacionais com exposição a sangue e fluidos corpóreos. 

Neste protocolo devem constar recomendações profiláticas pós-exposição e instruções para o 

acompanhamento desse trabalhador por, pelo menos, seis meses após a exposição. De acordo 

com Murofuse e colaboradores,
 73

 a emissão da Comunicação de Acidente de Trabalho 

(CAT), de caráter compulsório, garante ao trabalhador acidentado o direito aos benefícios 

trabalhistas e é, ao mesmo tempo, fonte de dados epidemiológicos. A CAT pode ser 

preenchida pela empresa contratante, pelos serviços de saúde, sindicatos ou pelo próprio 

trabalhador. Os acidentes ocorridos com estudantes não entram no cômputo da estatística 

oficial de acidentes no país, pois não há emissão da CAT. Assim, segundo estas autoras, o 

amparo e a cobertura da assistência à saúde destinada aos estudantes dependem da instituição 

a que estão vinculados, que podem, por exemplo, providenciar a cobertura de seguro de vida 

durante o período de aprendizado e atividades práticas supervisionadas no hospital e na 

unidade básica de saúde. 

 Porto e colaboradores,
 82

 visando agilizar o atendimento aos acidentes e assegurar a 

notificação, preconizaram o “Kit CAT”, que consiste em: (1) quatro vias de impressos de 

CAT, sendo uma para o funcionário acidentado, uma para a Divisão de Medicina e Segurança 

do Trabalho, uma para a Divisão de Recursos Humanos e uma para a Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes (CIPA); (2) dois frascos de 10 ml para coleta a vácuo de sangue para 

sorologia, um para o funcionário acidentado e outro para o paciente-fonte; (3) dois impressos 

dos pedidos de exame de laboratório; (4) quatro etiquetas, sendo duas amarelas (para 

identificação do sangue e pedido de exame do funcionário acidentado), e duas vermelhas 

(para identificação do sangue e pedido de exame do paciente-fonte); (5) uma cópia do manual 

com os procedimentos a serem seguidos pelo funcionário acidentado; (6) um termo de 

responsabilidade caso o funcionário se recuse a seguir as condutas preconizadas. 

 Marziale e Rodrigues
 68

 observaram que recomendar o reencape de agulhas usando 

um anteparo ou pinça, como consta das precauções padrão, não tem demonstrado eficácia na 

prevenção de acidentes, e que esta prática pode reduzir, mas não eliminar, o risco de 

exposição ocupacional. A disponibilidade das caixas coletoras (Figura 1), utilizadas para 

descarte de material foi, na maioria dos casos, considerada inadequada por estes autores, que 

recomendam garantir a disponibilidade de caixas para pronta substituição, evitando assim o 

seu enchimento excessivo, e que a tarefa de substituí-las deve ser realizada por funcionários 
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treinados para tal, e não pelo pessoal da enfermagem, uma vez que grande parte dos acidentes 

observados por estes autores deveu-se à montagem inadequada das caixas. A dificuldade de 

montagem das caixas coletoras também é apontada por Blenkharn,
 13

 que afirma que estas 

caixas, bem como as paredes e o piso em torno delas, estão quase sempre contaminados com 

sangue invisível a olho nu, mas facilmente detectado por técnicas forenses. 

 

 

Figura 1. Exemplos de caixas coletoras normalmente utilizadas no Serviço de DIP do 

Hospital Universitário Antônio Pedro. 

 

 Diversos estudos e normas
 34,46,68,73,76,86,88,87

 advogam o emprego de instrumentos 

médicos, especialmente seringas, agulhas e escalpes, dotados de dispositivos de segurança. 

Segundo os CDC
 34

 os estudos feitos para avaliar a eficácia destes dispositivos são poucos, 

com métodos e resultados variáveis, descrevendo também graus variáveis de eficácia. 

Interessantemente, os estudos mais antigos eram mais otimistas que os mais recentes. Há 

também grande variação da eficácia conforme o tipo de instrumento empregado. É bastante 

claro que os acidentes podem ocorrer antes, durante e depois do uso destes dispositivos. Um 

estudo recente, feito por Bard e colaboradores
 7

 investigou a eficácia da Lei de Segurança e 
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Prevenção de Acidentes por Agulha, que tornou obrigatório, nos EUA, desde o ano 2000, o 

uso de dispositivos com mecanismos de segurança. Entre os 3117 acidentes ocorridos de 1997 

a 2009 e relatados ao serviço de saúde da Universidade da Califórnia (Los Angeles), a 

proporção de acidentes perfurocortantes envolvendo dispositivos de segurança aumentou de 

7% para 42%, provavelmente em decorrência do seu maior uso. Cinquenta e quatro por cento 

dos acidentes com dispositivos de segurança ocorreram antes e 35% ocorreram depois da 

ativação do dispositivo. A conclusão dos autores é a de que os acidentes perfurocortantes 

continuam a ser um importante risco ocupacional, mesmo após a introdução dos dispositivos 

de segurança. Os autores recomendam mais treinamento e dispositivos mais bem concebidos. 

Os CDC sugerem que, dada a inexistência de padronização quanto à eficácia destes 

dispositivos e os resultados variáveis dos estudos, cabe a cada instituição de saúde determinar, 

em bases individuais, quais deverão ser os escolhidos para uso. 

 Uma das iniciativas mais interessantes, destinada a traçar um panorama nacional dos 

acidentes perfurocortantes, é o projeto REPAT-USP, que consiste em uma Rede de Prevenção 

de Acidentes de Trabalho com Material Biológico em hospitais brasileiros, coordenada por 

Marziale e colaboradores.
 67

 O REPAT-USP é uma rede colaborativa de informações e 

pesquisas envolvendo hospitais de várias regiões do País, além de pesquisadores e 

especialistas em Saúde do Trabalhador. Parte dos dados reunidos pelo REPAT pode ser 

facilmente consultada na Internet mediante acesso à página http://repat.eerp.usp.br. 

 O REPAT-USP tem como metas (1) criar uma base eletrônica de dados relativos ao 

controle e prevenção de acidentes de trabalho com material biológico em hospitais de 

diferentes regiões do Brasil; (2) diagnosticar a ocorrência dos acidentes ocupacionais com 

exposição a material biológico transmissor de infecções (3) identificar as estratégias 

preventivas empregadas nos hospitais; (4) elaborar, implementar e avaliar estratégias 

preventivas baseadas em evidências científicas e adaptadas a realidade de cada hospital; (5) 

melhorar a forma de registro dos acidentes, uma vez que os impressos de CAT não oferecem 

todas as informações necessárias para a elaboração de estratégias preventivas e não contêm 

importantes dados constantes do formulário REPAT de registro de acidentes, o qual deveria, 

segundo os autores, ser adotado no hospital de forma complementar à CAT, registro 

legalmente exigido em nosso país para assegurar aos trabalhadores o benefícios trabalhistas 

em caso de acidente. O objetivo final seria o controle e a prevenção de acidentes de trabalho 

causados pela exposição a material biológico, e o planejamento de estratégias preventivas a 
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serem adotadas, entre elas novos estudos destinados a melhorar o controle dos acidentes e as 

condições de trabalho oferecidas aos trabalhadores no hospital estudado. 

 

Figura 2. Exemplos de instrumentos dotados de dispositivos de segurança. Os 

dispositivos de segurança funcionam de forma a ocultar as partes cortantes ou 

perfurantes após o uso do instrumento. 

 

 O site disponibiliza uma alentada bibliografia sobre o tema dos acidentes hospitalares 

com material biológico. Reúne também os dados sobre os acidentes ocorridos em diversos 

hospitais brasileiros. Os resultados parciais do ano de 2010, por exemplo, acessados a 11 de 

outubro deste mesmo ano, mostravam a ocorrência de 95 acidentes em quatro hospitais 

(identificados apenas por números). Consultando-se os resultados de todos os anos, desde o 
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início do projeto em 2003, pode-se obter um panorama geral dos acidentes ocorridos em 

diversos hospitais do Brasil (Quadro 2). Infelizmente, o tamanho e a natureza dos hospitais 

não são fornecidos. 

 

Quadro 2. Número de acidentes com material biológico ocorridos em diversos 

hospitais brasileiros de 2003 a 2010. 
Hospital 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

8 - - - - - - 21 - 

18 62 50 68 80 102 91 67 42 

19 20 23 49 26 0 - - - 

20 54 54 51 35 46 36 39 14 

21 8 29 45 49 - - - - 

23 32 39 25 - - - - - 

42 - 1 23 44 46 33 21 - 

47 - 5 - - - - - - 

49 - - - 18 16 33 13 6 

61 - - - - 8 19 - - 

63 - - 6 9 - - - - 

81 - - - - - - 7 33 

Total 176 201 267 261 218 212 168 95 

Fonte: Marziale e col.
 67

 

 

 Pode-se consultar também, a cada ano, a distribuição dos acidentes conforme faixa 

etária, sexo, categoria funcional, tipo de exposição, tipo de lesão, dispositivo envolvido, 

material biológico, circunstâncias, local do corpo envolvido, vacinação prévia dos 

profissionais, sorologia do paciente-fonte para HIV, HBV, HCV, indicação de profilaxia anti-

retroviral, condutas tomadas pela instituição e setor de ocorrência no hospital (Quadro 3), 

 O estudo de todos estes dados permite observar que, de uma forma geral, a estratégia 

mais empregada é a orientação individual do trabalhador, no momento do acidente. Não há 

identificação sobre quem, na verdade, fornece os dados sobre os diferentes hospitais, isto é, se 

os dados são fornecidos por um pesquisador, por funcionários administrativos, pela comissão 

de prevenção de acidentes, ou outro profissional com encargos semelhantes; chama a atenção 

o grande número de respostas “Desconheço”, ao longo de todos os anos. Por outro lado, a 

resposta “Não usamos nenhuma estratégia preventiva” tem números decrescentes ao longo 

dos anos, mostrando talvez uma mobilização por parte dos hospitais. A distribuição dos 

acidentes conforme a categoria profissional, de acordo com os dados do REPAT, pode ser 

observada na Quadro 4. Esta distribuição não é diferente da de diversos outros estudos 

(Quadro 5). 



32 

 

 

Quadro 3. Conduta tomada por diversos hospitais brasileiros frente aos acidentes 

perfurocortantes ocorridos entre 2003 a 2010. 

Condutas tomadas pela instituição 

Ano 

2
0

0
3
 

2
0

0
4
 

2
0

0
5
 

2
0

0
6
 

2
0

0
7
 

2
0

0
8
 

2
0

0
9
 

2
0

1
0
 

Não usamos nenhuma estratégia preventiva 2 0 67 15 1 1 1 0 

Desconheço 60 75 73 89 55 71 13 19 

Avaliação de segurança no local de trabalho 5 26 45 50 0 2 3 0 

Controle de ocorrência de acidentes de trabalho 0 1 2 3 0 0 1 0 

Educação continuada 1 0 0 2 1 4 0 6 

Folheto Informativo 0 0 0 0 0 0 0 0 

Inclusão do trabalhador em programa preventivo 0 1 1 2 2 4 2 0 

Oferecimento de material com dispositivo de segurança 0 1 0 0 0 0 0 0 

Orientação individual ao trabalhador 53 58 63 74 70 55 61 57 

Oferecimento de EPI 0 0 0 0 0 1 0 0 

Revisão das recomendações padrões de segurança 0 0 2 5 0 1 2 0 

Treinamento para uso de estratégias preventivas 0 0 0 0 0 0 0 5 

Outro 1 0 4 2 2 8 2 2 

Total 122 162 257 242 131 147 85 89 

Fonte: Marziale e col.
 67

 

EPI: Equipamento de proteção individual. 

 

 Desde novembro de 1997 a equipe do Serviço de Doenças Infecciosas e Parasitárias 

(DIP) passou a registrar os atendimentos feitos aos servidores, profissionais e alunos que se 

acidentavam durante a realização de procedimentos no Hospital Universitário Antônio Pedro 

(HUAP), expondo-se desta forma ao contacto com material biológico. 

 O registro desses acidentes permite o estudo das circunstâncias em que ocorreram, 

dos seus fatores predisponentes e de suas consequências, tornando possível a implementação 

de medidas de prevenção e acompanhamento. 
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Quadro 4. Categorias profissionais mais acometidas pelos acidentes 

perfurocortantes ocorridos entre 2003 a 2010 em diversos hospitais brasileiros. 

Categoria/Ano 

Ano  

2
0

0
3
 

2
0
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2
0
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2
0

0
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0

0
7
 

2
0

0
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2
0

0
9
 

2
0

1
0
 

Total 

Auxiliar de enfermagem 72 59 72 99 88 72 78 49 589 

Técnico de enfermagem 12 19 34 30 40 35 9 4 183 

Enfermeiro 16 11 31 18 21 18 21 10 146 

Aluno de medicina 13 24 13 15 9 17 10 3 104 

Auxiliar de limpeza 6 12 31 15 13 11 8 7 103 

Médico 4 11 18 16 6 13 16 3 87 

Aluno de enfermagem 3 6 14 4 2 1 6 3 39 

Técnico de laboratório 6 3 7 4 4 4 3 3 34 

Estagiário 3 3 6 9 2 0 1 4 28 

Residente de medicina 2 0 6 7 2 8 1 0 26 

Atendente de enfermagem 1 11 2 0 2 1 0 0 17 

Serviço de lavanderia 1 2 2 6 2 3 0 0 16 

Instrumentador cirúrgico 2 0 1 4 2 2 0 0 11 

Auxiliar de manutenção 0 1 1 1 2 1 1 0 7 

Fisioterapeuta 0 1 1 1 0 2 1 0 6 

Técnico de anatomopatologia 0 1 0 1 3 0 1 0 6 

Serviço administrativo 2 0 0 0 0 0 1 1 4 

Auxiliar de nutrição 0 0 0 0 0 3 0 0 3 

Farmacêutico 0 2 0 1 0 0 0 0 3 

Técnico de radiologia 0 0 0 0 0 2 0 0 2 

Biólogo 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Nutricionista 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Residente de enfermagem 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Assistente social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Outros 33 34 28 29 20 19 11 7 181 

Total 176 201 267 261 218 212 168 95 1598 

Fonte: Marziale e col.
 67
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Quadro 5. Distribuição percentual das categorias funcionais em diversos estudos brasileiros sobre 

acidentes perfurocortantes em profissionais de saúde. 
 Referências 

Categorias 5 25 28 46 73 91 110 Total 

Aux. e Técnicos de enfermagem 54,2 74 0 48,9 58,1 82,9 80,8 54,4 

Enfermeiro 18,7 25,0 61,2 5,6 4,6 17,1 19,2 19,7 

Médicos 6,2  21,0 11,5    7,6 

Auxiliar de serviços gerais 8,3    18,6   3,4 

Funcionário da limpeza   9,2 8,4    3,1 

Aux. e Técnicos de laboratório 4,2 0 8,6 0 2,3 0 0 2,6 

Dentistas    13,3    1,7 

Auxiliar de odontologia    9,5    1,2 

Auxiliar de lavanderia 6,2       0,8 

Aluno de técnica de enfermagem     4,6   0,6 

Agentes comunitários    2,7    0,3 

Aluno de enfermagem     2,3   0,7 

Aluno de odontologia        0,3 

Aluno de medicina        1,7 

Professores de medicina        0,1 

Aluno de fisioterapia     2,3   0,3 

Assistente administrativo     2,3   0,3 

Aluno de farmácia     2,3   0,3 

Fisioterapeuta     2,3   0,3 

Farmacêutico 2,1       0,3 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 



 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 - Infecções transmitidas por agulhas 

2.1.1 - Hepatite B 

 A hepatite B era a mais temida das doenças transmitidas aos profissionais de saúde 

por meio de agulhas, justamente pelo evento relacionado à vacina da febre amarela, 

mencionado anteriormente, e outros semelhantes, que se seguiram.
 100

 Antes da 

disponibilidade da vacina, a incidência de hepatite B era, em comparação com a da população 

em geral, cinco a dez vezes maior entre médicos e dentistas e mais de dez vezes maior entre 

cirurgiões, trabalhadores em centro de diálise, cuidadores de pacientes com problemas 

mentais e laboratoristas.
 100

 Cerca de 10 a 25% dos profissionais de saúde tinham sinais de 

infecção pelo HBV (contra 6% dos doadores de sangue).
 66 

 A infecção pelo HBV é, pois, um conhecido risco para os profissionais de saúde. 

Este risco aumenta conforme a frequência com que o profissional de saúde entra em contato 

com sangue no desempenho de suas atividades, e conforme a presença, nos sangues com os 

quais ele entra em contato, do antígeno HBeAg e/ou do DNA viral. Já se demonstrou que a 

magnitude da carga viral é um fator importante na transmissão vertical do HBV,
 105

 sendo 

provável que o mesmo ocorra em relação aos acidentes perfurocortantes. O risco de 

desenvolver hepatite clínica se o sangue é positivo para os antígenos HBsAg e HBeAg é de 

22-31%, sendo o risco de desenvolver apenas evidências sorológicas de infecção de 37-62%. 
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Em comparação, estes riscos são de 1-6% e de 23-37%, respectivamente, se o sangue for 

negativo para o antígeno HBeAg.
 33

 

 Embora constituam um modo de infecção muito eficaz, as lesões percutâneas 

respondem por apenas uma minoria das infecções pelo HBV entre os profissionais de saúde. 

A maior parte destes profissionais, quando se descobre infectada, não se recorda de ter sofrido 

uma lesão percutânea a que possa atribuir à infeção; é mais comum que os profissionais se 

lembrem apenas de ter cuidado de pacientes infectados pelo HBV. Já se demonstrou que o 

HBV sobrevive em superfícies secas à temperatura ambiente por pelo menos uma semana.
 15

 

Assim, é provável que muitos profissionais de saúde infectem-se por via indireta. A 

transmissão a partir de superfícies no ambiente de trabalho já foi demonstrada em surtos 

envolvendo a equipe e os pacientes de unidades de diálise.
 47,54,107

 O sangue de um portador de 

HBV contém enorme quantidade de vírus e é o mais importante veículo de transmissão neste 

contexto, mas o HBV é também encontrado em outros líquidos corporais como leite, bile, 

liquor, fezes, lavados de nasofaringe, saliva, sêmen, suor e líquido sinovial, embora em 

concentrações 100 a 1000 vezes menores.
 16

 Dada a maior prevalência de infecção pelo HBV 

entre profissionais de saúde, a vacinação rotineira e a aplicação de precauções padrão para 

prevenir esta infecção entre os profissionais de saúde já eram recomendadas desde 1980. Com 

a regulamentação imposta pela Occupational Safety and Health Administration (OSHA) 

norte-americana, forçando a aderência aos métodos de prevenção, a prevalência de infecção 

pelo HBV entre profissionais de saúde naquele país reduziu-se drasticamente.
 33

 

 No Brasil, a preocupação em imunizar os profissionais de saúde contra o HBV surgiu 

tardiamente. Apesar da infecção ocupacional dos profissionais de saúde já ser amplamente 

conhecida na década de 1980, o acesso a vacina era difícil, e somente na década de 1990 

alguns hospitais públicos começaram a vacinar os seus profissionais envolvidos em atividades 

de maior risco (centros de diálise, CTI e setor de emergência), e só mais tarde estenderam a 

cobertura aos demais.
 102

 

2.1.2 - Hepatite C 

 Muitos trabalhos mostram que os profissionais de saúde sob maior risco de hepatite 

B (funcionários do centro de diálise, laboratoristas, cirurgiões, enfermeiras) não têm maior 

soroprevalência de infecção pelo vírus da hepatite C, o que evidenciaria o menor potencial 

infectante deste último vírus no contexto dos cuidados de saúde.
 100

 Um estudo feito nos 
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Estados Unidos mostrou que a soroprevalência entre os funcionários dos centros de diálise 

(1,7%) era semelhante à da população geral daquele país (1-2%). Alguns estudos mais antigos 

sugerem que os dentistas, especialmente os cirurgiões, estão sob maior risco.
 100

 

 O HCV não é transmitido eficientemente por exposições ocupacionais a sangue. 

Além do sangue e dos líquidos corporais visivelmente contaminados com sangue, outros 

líquidos possivelmente infecciosos são o liquor, líquido sinovial, pleural, peritonial, 

pericárdio e amniótico.
 33

 No entanto, o risco de transmissão HCV por meio destes líquidos é 

desconhecido, pois não foi alvo de estudos epidemiológicos praticados neste contexto. Fezes, 

secreções nasais, saliva, escarro, suor, lágrima, urina e vômito não são considerados 

potencialmente infectantes, a menos que contenham sangue. O risco de transmissão de HCV 

por meio destes líquidos e materiais é considerado baixo.
 33

 No entanto, estudos longitudinais 

mostram que o risco de transmissão ocupacional varia, por razões incertas, de zero a 10,3%, 

sendo o percentual médio é de 0,5%.
 120

 

 A incidência média de soroconversão após uma exposição percutânea a sangue de 

um paciente infectado pelo HCV é de 1,8% (aproximadamente uma em cada 56 

exposições),
 33

 variando de zero a 10%,
 100

 e semelhante à da transmissão materno-fetal (5-

9%).
 100

 Os índices podem variar conforme o método de detecção da infecção, e o índice mais 

alto, determinado em apenas um estudo, corresponde a infecções detectadas por dosagem da 

carga viral. Na maior parte dos relatos, o percentual de transmissão foi menor que 3%. Nunca 

se estabeleceu uma correlação entre a magnitude da carga viral no paciente-fonte e o risco de 

transmissão,
 100

 embora a existência desta correlação seja fortemente sugerida pelo estudo de 

Yazdanpanah et al.
 120

 A soroconversão parece ser significativamente mais frequente nos 

ferimentos provocados por agulhas com lúmen introduzidas nas veias ou artérias do paciente-

fonte e nos profissionais do sexo masculino vitimados por lesões graves e profundas.
 120

 A 

transmissão raramente ocorre pela exposição de mucosas a sangue, e nunca uma transmissão 

para profissional de saúde foi documentada por contato com sangue através da pele, integra 

ou não. O HCV parece sobreviver pouco no ambiente. Ao contrário do HBV, a contaminação 

do ambiente não tem papel importante na disseminação do HCV, com a possível exceção dos 

centros de diálise, onde a contaminação ambiental e as práticas de controle de infecção 

deficientes já foram implicadas na disseminação do vírus.
 33
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2.1.3 - Aids 

 O risco de transmissão do HIV após exposição percutânea a sangue contaminado é 

de aproximadamente 0,3% (ou seja, de aproximadamente uma em cada 300 exposições). De 

particular importância são as lesões produzidas por agulhas ocas, especialmente as usadas 

para coletar sangue ou inserir cateteres intravenosos. Estes dispositivos provavelmente 

contêm sangue residual e associam-se a um maior risco de transmissão do HIV. Dos 57 casos 

até hoje documentados de transmissão ocupacional nos EUA, 50 envolviam exposição 

percutânea, dos quais 45 foram causados por agulha oca, sendo que a metade destas agulhas 

tinha sido usada em artérias ou veias. Lesões ocorrendo nestas mesmas circunstâncias também 

se relacionaram à transmissão ocupacional do HIV em outros países.
 34

 

 Embora duas lesões produzidas por bisturi (durante autópsia) tenham determinado a 

soroconversão para o HIV, instrumentos perfurocortantes desprovidos de luz, como bisturis e 

agulhas de sutura, inoculam pouco sangue, especialmente quando em sua penetração passam 

primeiro através de uma luva ou de outra barreira qualquer. Em consequência, acidentes com 

este tipo de dispositivo teoricamente acarretam menor risco de transmissão de HIV.
 34,42

 

 Em um estudo caso-controle de profissionais de saúde com história de exposição 

percutânea ao HIV, a infecção por este vírus relacionou-se a fatores associados à inoculação 

de maior quantidade de sangue durante o acidente, especialmente (1) a um dispositivo 

visivelmente contaminado com sangue do paciente-fonte; (2) a um procedimento envolvendo 

a colocação da agulha diretamente na veia ou na artéria do paciente-fonte; (3) a uma lesão 

profunda do profissional.
 34,42

 A maior parte dos casos envolvia uma agulha oca, previamente 

posicionada em um vaso sanguíneo. Outros fatores de risco incluem a imunodepressão 

avançada do paciente-fonte e a ineficácia dos medicamentos usados na quimioprofilaxia
 42

. 

 O risco também foi maior quando o sangue era o de um paciente com 

imunodepressão avançada, provavelmente pela maior carga viral, ou pela presença de vírus 

indutor de sincício. O uso da carga viral do paciente-fonte como um modo de avaliar o risco 

de transmissão ainda não foi estabelecido. A carga viral plasmática (i.é., HIV RNA) reflete 

apenas o nível de vírus extracelular no sangue periférico; células com infecção latente podem 

transmitir a infecção na ausência de viremia. Embora provavelmente indique uma exposição a 

uma menor quantidade do vírus, uma carga viral baixa (p. ex., <1.500 cópias de RNA/ml) não 

exclui a possibilidade de transmissão.
 33
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 Há evidências de que as defesas do hospedeiro influenciam o risco de infecção pelo 

HIV. Os profissionais de saúde expostos mas não infectados desenvolvem uma resposta de 

linfócitos T citotóxicos (LTC) específicos para o HIV, mensurável quando células 

mononucleares do sangue periférico são estimuladas in vitro com antígenos do HIV.
 53

 

Respostas similares foram observadas em outros grupos repetidamente expostos ao HIV sem 

a ocorrência de infecção. Entre as várias possíveis explicações para esta observação está a de 

que a resposta imune dos hospedeiros às vezes pode prevenir o estabelecimento de infecção 

pelo HIV após uma exposição percutânea. De qualquer modo, a presença desta resposta 

mostra o quão próximo de infectar-se pode estar um profissional de saúde exposto ao HIV. 

Em um estudo de 20 profissionais de saúde com exposição ocupacional ao HIV, uma 

comparação foi feita entre os profissionais tratados e não tratados com zidovudina. Os 

achados deste estudo sugerem que a profilaxia pós-exposição com zidovudina pode inibir a 

replicação inicial do HIV, reduzindo o número de profissionais que desenvolve resposta de 

LTC específicos para o HIV.
 33

 

 Estima-se que o risco médio para transmissão ocupacional do HIV após a exposição 

de mucosas seja de 0,09%. Embora tenham sido documentados episódios de transmissão 

mediante a exposição de pele lesada, o risco médio de transmissão não foi precisamente 

quantificado; supõe-se que seja semelhante ou menor que o risco inerente à exposição de 

mucosas.
 34,42

 O risco de transmissão por outros líquidos corporais é menor que o da 

transmissão por sangue.
 42

 

 Os profissionais de saúde podem minimizar o risco de exposição ocupacional ao HIV 

aderindo às precauções padrão
 33

 e evitando o contacto com lesões exsudativas e dermatites 

úmidas do paciente fonte.
 42

 Ainda assim, os profissionais de saúde, especialmente os que 

lidam com grande número de pacientes infectados pelo HIV, têm um risco pequeno mas 

definido de infectar-se em resultado de sua atividade profissional. 

 O primeiro caso de transmissão ocupacional de HIV, descrito na Inglaterra em 1984, 

foi o de uma enfermeira acidentada com a agulha contaminada com o sangue de um paciente 

africano.
 75

 Até dezembro de 2008 (27 anos após o reconhecimento da aids em 1981), os CDC 

tinham conhecimento de 57 casos documentados de transmissão ocupacional de HIV para 

profissionais de saúde nos EUA, além de 138 possíveis episódios de transmissão nesse 

mesmo país.
 34,53

 Quanto ao restante do mundo, até o fim de 2002, 106 trabalhadores de saúde 
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tinham se contaminado após exposição ocupacional, sem contar outras 238 possíveis 

soroconversões.
 42

 Dos 57 profissionais norte-americanos em que a transmissão foi 

inequivocamente documentada, 24 eram enfermeiros, 19 laboratoristas, seis médicos, dois 

técnicos em cirurgia, um técnico em diálise, um fisioterapeuta respiratório, um auxiliar de 

saúde, um técnico de necropsia e dois funcionários da limpeza.
 42

 Todos estes casos foram 

diagnosticados por soroconversão, exceto um, o de um laboratorista cujo vírus tinha a mesma 

sequência genética da amostra de HIV com que trabalhava.
 53

 Destas exposições, 48 foram 

percutâneas (lesões por picada de agulha ou cortante), cinco mucocutâneas (mucosas ou pele), 

duas simultaneamente percutâneas e mucocutâneas e duas de tipo desconhecido. Houve 49 

exposições a sangue infectado com HIV, três exposições a material de laboratório contendo 

vírus concentrado, uma exposição a líquido corporal contendo sangue visível e quatro 

exposições a líquidos não especificados. Nunca se documentou a transmissão por aerossol, 

nem por contato com superfícies inertes, nem através da pele íntegra.
 53

 O número de 

soroconversões ocupacionais para o HIV estabilizou-se em zero desde o ano 2000, talvez em 

decorrência de uma maior conscientização dos profissionais de saúde e do emprego da 

quimioprofilaxia. A Figura 3 mostra, conforme o ano de notificação, a distribuição dos 

acidentes com material biológico seguidos de soroconversão para o HIV, ocorridos nos EUA. 

 
Figura 3. Acidentes com material biológico seguidos de soroconversão para o HIV em 

profissionais de saúde norte-americanos, conforme o ano de notificação. 
Fonte: Henderson, 2010.

 53
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 Segundo Rapparini,
 85

 havia quatro casos de soroconversão para o HIV em 

decorrência de exposição ocupacional descritos no Brasil até 2006. Em dois destes casos 

houve falha da quimioprofilaxia pós-exposição, e em um deles uma genotipagem mostrou a 

resistência do vírus aos inibidores de protease. Um dos casos tinha sido publicado em 

separado.
 97

 Este caso, o de uma auxiliar de enfermagem acidentada em outubro de 1984, 

evoluiu rapidamente para imunodepressão e foi notificado como um caso de aids no ano de 

1996. No ano de 2006 foi notificado um outro caso de aids em decorrência de exposição 

ocupacional.
 20

. Apesar de exaustiva procura na literatura médica e na Internet, não foi 

possível saber se este novo caso de aids corresponde à evolução de um dos quatro casos de 

soroconversão descritos por Rapparini,
 85

 ou a um quinto episódio de soroconversão 

previamente não descrito. No entanto, um novo caso ocorrido no Amazonas, publicado em 

2007, é descrito como sendo o sexto caso no Brasil.
 65

 

2.1.4 - Consequências e contexto em que ocorrem os acidentes 

 Segundo os CDC,
 34

 apesar de serem raras as soroconversões, os custos decorrentes 

do atendimento e acompanhamento dos profissionais vitimados por lesões perfurocortantes 

são enormes, variando de 500 a 3.000 dólares por caso, na dependência do tratamento 

fornecido. Além destes custos diretos, acrescentam-se os custos emocionais associados ao 

medo e à ansiedade decorrentes das possíveis consequências de uma exposição;
 13

 a 

toxicidade das drogas; o afastamento do trabalho; os custos sociais relacionados a uma 

possível soroconversão para HIV, HCV ou HBV, incluindo aí a possível perda da capacidade 

de prestar cuidados médicos invasivos;
 58

 e os custos das possíveis ações judiciais. Estudos 

feitos nos Estados Unidos
 34

 mostram que as enfermeiras sofrem o maior número de lesões 

percutâneas, em parte porque são o tipo de profissional mais numeroso nos hospitais. No 

entanto, quando o número de lesões é expresso como uma proporção do número de 

trabalhadores de cada tipo, outros profissionais que não as enfermeiras podem responder por 

um número relativamente maior de lesões (médicos, técnicos de enfermagem e de laboratório, 

funcionários da limpeza e manutenção). 

 Embora os dispositivos perfurocortantes possam causar lesões em qualquer ambiente 

onde se prestam cuidados de saúde, dados do Sistema Nacional de Vigilância dos 

Profissionais de Saúde dos Estados Unidos (National Surveillance System for Health Care 

Workers/NaSH) mostram que a maior parte das lesões ocorre nas unidades de internação, 
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particularmente nas enfermarias de clínica médica, em unidades de cuidado intensivo e em 

salas de cirurgia.
 34

 A maior parte das lesões ocorre logo após a obtenção de um acesso 

venoso, de uma coleta de sangue, ou da aplicação de injeções intramusculares, subcutâneas e 

intravenosas, ou ainda durante ou depois do descarte da agulha. As principais razões para este 

último evento são o reencape de agulha ou o seu descarte impróprio.
 34,42

 

2.1.5 - Estudos brasileiros sobre acidentes com material biológico 

 No Brasil, o número de artigos publicados sobre o assunto é relativamente pequeno, 

sendo a maior parte deles de natureza descritiva, estudando amostras pequenas sem 

tratamento estatístico. De uma forma geral, estes estudos mostram que as categorias 

profissionais mais envolvidas em acidentes com material biológico são as auxiliares de 

enfermagem, os profissionais de odontologia e os empregados da limpeza. Pode-se especular, 

e muitos destes autores o fazem, que os motivos para tal seriam a sobrecarga de trabalho e a 

falta de treinamento no caso das auxiliares de enfermagem, a exiguidade do campo operatório 

entre os odontologistas, e, no caso dos funcionários da limpeza, o desleixo dos outros 

profissionais, que descartam inadequadamente o material perfurocortante. Nestes estudos, as 

lesões percutâneas envolvendo agulhas foram em geral as mais frequentemente descritas (em 

relação às mucocutâneas ou envolvendo outros perfurocortantes).
 24,38,46,66,73,102,109

 

 É o que se pode ver, por exemplo, no trabalho de Cavalcante e colaboradores,
 28

 que 

estudaram 338 acidentes ocorrendo em 247 profissionais de saúde, entre os quais não houve 

nenhuma soroconversão. Os profissionais foram divididos em três grupos conforme o tempo 

de acompanhamento. Cento e trinta e dois profissionais tinham, por ocasião da publicação do 

trabalho (1991), menos de seis meses de acompanhamento. O mais importante fator para o 

abandono do acompanhamento foi a alta rotatividade dos profissionais no hospital (Emílio 

Ribas, em São Paulo). Cerca de 8% dos profissionais sofreram três ou mais acidentes. Cento e 

sessenta e nove acidentes (50%) ocorreram por agulhas e outros instrumentos 

perfurocortantes. Em 75 acidentes (22%), houve apenas contacto prolongado de sangue com 

membranas mucosas e pele lesada, e em 94 (28%) exposição a urina, fezes e liquor de 

pacientes com aids. As altas taxas de lesões percutâneas entre os trabalhadores da lavanderia e 

da limpeza foram, segundo os autores, o resultado do descuido dos outros profissionais. 

Nenhum dos indivíduos estudados recebeu quimioprofilaxia para o HIV. Além dos 247 
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profissionais acidentados, outros 404 resolveram testar-se por outras razões. Neste último 

grupo, seis (1,5%) eram positivos para o anti-HIV e relataram outros fatores de risco. 

 Marino e colaboradores
 66

 descreveram a rotina adotada pelo Hospital São Paulo, da 

Universidade Federal de São Paulo. Segundo os autores, o hospital notificava e tratava desde 

1992 todos os profissionais de saúde expostos a material biológico. Havia um plantonista 

alcançável 24 horas por dia, sete dias por semana, para atender aos acidentados. Nos seis anos 

anteriores à publicação do trabalho houve 1300 acidentes, 90% dos quais percutâneos, 

envolvendo picadas de agulha. Embora não citem um percentual exato, os autores afirmam 

que os casos eram frequentemente causados pelo descarte inadequado do material 

perfurocortante e pelo reencape de agulhas. Cerca de 20% dos pacientes-fonte eram anti-HIV-

positivos, 10% eram anti-HCV-positivos e 7,6% tinham evidências de infecção pelo HBV. 

Estes mesmos autores traçaram um breve histórico da transmissão por acidentes 

perfurocortantes, fazendo uma avaliação dos riscos para cada vírus e transcrevendo as 

orientações das diretrizes e recomendações do Hospital São Paulo, segundo as quais os 

profissionais deveriam ser monitorizados rigorosamente, especialmente no primeiro mês após 

o acidente, quando ocorrem 80% das soroconversões. Segundo o que é descrito pelos autores, 

os profissionais devem colher hemograma, hepatograma e provas de função renal, com o fim 

de monitorizar os efeitos adversos da quimioprofilaxia. Segundo os autores, o uso de 

antieméticos e protetores gástricos evitaria que a profilaxia anti-retroviral fosse interrompida. 

Os autores criticam a angustiosa indistinção entre “considerar” e “recomendar” ao 

profissional acidentado a profilaxia anti-retroviral, duas indicações diferentes feitas pelas 

antigas diretrizes e recomendações norte-americanas, e que tanta ansiedade causaram entre os 

profissionais brasileiros encarregados de atender aos acidentes. 

 Tomazin e Benatti
 110

 estudaram, por meio de uma entrevista estruturada, 22 

profissionais de saúde acidentados durante o ano de 1999 no Centro de Atenção Integral da 

Saúde da Mulher da Universidade Estadual de Campinas. A maior parte dos acidentes ocorreu 

de dia, em profissionais de enfermagem do sexo feminino e com esquema de vacinação 

incompleto para hepatite B. 

 Shimizu e Ribeiro
 102

 estudaram a ocorrência de acidentes de trabalho causados por 

materiais perfurocortantes em um hospital-escola de Brasília. A coleta de dados foi feita a 

partir dos registros de acidentes de trabalho mantidos pela Comissão de Controle de Infecção 
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Hospitalar referentes ao período de agosto de 1998 a junho de 2000. O maior número de 

acidentes de trabalho ocorreu entre estudantes de medicina, que nesse hospital eram os 

responsáveis por grande parte das coletas de sangue e, segundo as autoras, provavelmente 

carentes de treinamento para tal. Em seguida vêm os auxiliares de enfermagem, médicos, 

laboratoristas, estudantes de enfermagem do nível médio e pessoal da limpeza. Cerca de 71% 

dos acidentes foram causados por agulhas. Shimizu e Ribeiro
 102

 citam inúmeros trabalhos 

mostrando que a adesão de estudantes e trabalhadores de saúde às medidas de precaução 

padrão é baixa. Um destes estudos
 62

 mostra que mesmo após diversos treinamentos sobre o 

uso de precauções padrão, os estudantes e profissionais não lavavam as mãos antes e após os 

procedimentos, bem como continuavam a reencapar agulhas. Um outro estudo citado, feito 

por Brevidelli em 1997,
 22

 comprova o hábito arraigado de reencapar agulhas, por parte dos 

profissionais de saúde. Esta pesquisadora examinou as caixas de material perfurocortante e 

constatou que, no seu interior, a maior parte das agulhas descartadas estavam reencapadas. 

 Canini e colaboradores
 24

 investigaram, em 1998, os 398 acidentes ocupacionais 

notificados oficialmente em um hospital universitário do interior paulista. Desses acidentes, 

125 (30,4%) foram perfurocortantes e 89 (71,2%) ocorreram entre trabalhadores de 

enfermagem, a maior parte deles durante a administração de medicamentos (25,8%). Os 

acidentes com material perfurocortante representaram 31,4% de todos os acidentes 

ocupacionais notificados oficialmente no ano do estudo. As autoras concluem que os 

trabalhadores de enfermagem foram os mais atingidos pelos acidentes ocupacionais 

envolvendo material perfurocortante, embora não descrevam o número de profissionais 

expostos em cada categoria profissional. De qualquer modo, os acidentes perfurocortantes 

correspondem a um considerável percentual dos acidentes de trabalho notificados. Estas 

mesmas autoras notam que, conforme observado acima e em outros estudos, os profissionais 

de enfermagem são os que mais lidam com materiais perfurocortantes e são portanto os 

maiores responsáveis pelo descarte inadequado e, conseqüentemente, pela maior exposição 

dos profissionais de outras categorias funcionais, em especial os funcionários da limpeza.
 24

 

Em relação a esta questão, as autoras citam a apresentação em congresso
 52

 de um estudo 

analisando 710 acidentes percutâneos e por exposição cutaneomucosa em um hospital 

universitário de São Paulo, dos quais 38,5% atingiram técnicos e auxiliares de enfermagem, 

seguidos bem de perto pelos dos funcionários da limpeza (20%). No próprio estudo de Canini 

e colaboradores,
 24

 a principal causa de não notificação do acidente foi o profissional de saúde 
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ter considerado a lesão pequena e, em seguida, o desconhecimento em relação ao dever de 

comunicar o acidente. 

 Faisal-Cury e colaboradores
 41

 demonstraram que, em cirurgias ginecológicas e 

obstétricas feitas no Brasil, os cirurgiões perceberam a perfuração de suas luvas por agulhas 

de sutura em apenas 31,7% dos episódios, perfurações estas facilmente perceptíveis 

enchendo-se as luvas com água no pós operatório. As perfurações resultantes de defeitos de 

fabricação são muitos raras.
 6
 

 Murofuse e colaboradores
 73

 estudaram, durante os anos de 2003 e 2004, 

trabalhadores e estagiários de um hospital no Paraná. Como o atendimento aos acidentes com 

material biológico não era centralizado, sendo feito em diferentes setores do hospital, as 

autoras empregaram em seu trabalho as informações contidas em (1) um formulário eletrônico 

da Rede de Prevenção de Acidentes de Trabalho com Material Biológico em hospitais 

brasileiros (REPAT-USP), coordenada por uma das autoras; (2) fichas de investigação de 

acidentes elaboradas pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA); (3) impressos 

de Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT); e (4) fichas de Notificação de Acidente de 

Trabalho com material biológico elaboradas pela Secretaria de Saúde do Estado do Paraná. As 

autoras mencionam a precariedade do preenchimento destas fichas e formulários, muitos dos 

quais carentes de informações, como, por exemplo, sobre o uso de luvas ou sobre o emprego 

de anti-retrovirais. O hospital contava, na época do estudo, com 586 trabalhadores, e 

disponibilizava aos pacientes 182 leitos em 2003 e 216 leitos em 2004. Ocorreram nos dois 

anos do estudo 43 acidentes, 20 em 2003 e 23 em 2004. Cerca de 46% dos acidentes deveram-

se a agulhas, sendo que 35% deles envolveram agulhas separadas das seringas e descartadas 

de modo inadequado. As autoras, com base em uma estimativa da ocorrência, em um hospital, 

de 30 acidentes por ano para cada 100 leitos,
 94

 julgam que deve ter havido subnotificação, 

pois com esta incidência o número de acidentes em 2003 e 2004 deveria ser de 55 e 65, 

respectivamente. Julgam também que as auxiliares de enfermagem são a categoria funcional 

mais exposta aos acidentes, por ser maior a frequência de acidentes nesta categoria 

profissional. No entanto, o número de profissionais-hora expostos em cada categoria 

funcional não consta do trabalho e o número de acidentes com estagiários e alunos não foi 

computado. Grande parte (56%) dos acidentes ocorreu em jovens (entre 20 e 29 anos). Para 

estas autoras, as consequências da exposição ocupacional ao HIV e ao HBV podem ser 

também de ordem física e psicológica, comprometendo as relações familiares e sociais. A 
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rede de prevenção de acidentes de trabalho com material biológico em hospitais brasileiros 

(REPAT-USP), coordenada por uma das autoras, consiste, como já mencionado, de uma rede 

colaborativa de informações e pesquisa, envolvendo hospitais, pesquisadores e especialistas 

em saúde do trabalhador de várias regiões do país. O objetivo da rede é o controle e a 

prevenção de acidentes de trabalho causados pela exposição a material biológico.
 67

 Estas 

autoras apontam o fato de que, apesar das sérias implicações para a saúde do trabalhador, a 

ausência de registros e de programas de acompanhamento do profissional acidentado era, na 

época da realização do estudo, quase uma regra.
 73

 

 Em um estudo com dentistas públicos e privados em uma cidade do interior de São 

Paulo em 2001/2002, Belíssimo-Rodrigues e colaboradores
 9

 demonstraram baixa adesão a 

medidas simples de prevenção contra acidentes com material biológico, entre as quais evitar o 

reencape das agulhas e o uso de luvas. 

 Souza e colaboradores,
 108

 também estudando dentistas, mais especificamente 

estudantes e professores de odontologia do Rio de Janeiro, mostraram que 90,8% dos 

estudantes são vacinados contra hepatite B, mas que apenas 25% conhecem o seu status 

sorológico. Os estudantes, respondendo a um questionário, julgam ter, em geral, boa 

aderência às práticas/medidas de prevenção, como o uso de luvas, máscaras e gorros. No 

entanto, esta aderência é (segundo a descrição dos alunos entrevistados), importantemente 

mais baixa entre os instrutores, entre os quais apenas 60,2% usavam luvas em todos os 

procedimentos e, dentre os que o faziam, 43,4% não as trocavam entre um procedimento e 

outro. 

 Canini e colaboradores
 25

 investigaram, em um outro estudo, agora de desenho 

retrospectivo, os acidentes perfurocortantes ocorridos com a equipe de enfermagem em um 

hospital terciário de São Paulo (Ribeirão Preto). Nesse estudo os casos e controles foram 

pareados por sexo, categoria profissional e setor de trabalho. Os autores puderam demonstrar 

(por métodos de regressão logística multivariada) a existência de seis fatores preditivos de 

acidente perfurocortante: (1) reencape das agulhas; (2) trabalho por mais de 50 horas por 

semana; (3) menos de cinco anos de prática de enfermagem; (4) trabalho à noite; (5) baixa 

compreensão/antecipação do risco; e (6) acidentes perfurocortantes prévios. Mais uma vez, 

segundo estes autores, os profissionais de saúde continuam muitas vezes a comportar-se de 

forma arriscada (p. ex., continuam a reencapar agulhas), mesmo após receberem treinamento. 
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 Garcia e Facchini
 46

 investigaram, em um bem cuidado estudo seccional cruzado, os 

acidentes com material biológico ocorridos no ano de 2006 entre os 1249 profissionais de 

saúde dos 49 Centros de Atenção Primária de Florianópolis (CAP). O conhecimento do 

número e dados demográficos dos profissionais expostos e o emprego de uma unidade 

convencional de exposição, o equivalente a um trabalhador em tempo integral (ETI) ou FTE 

(“full time equivalent worker years”), permitiu o cálculo da incidência e da prevalência 

lápsica no ano de 2006 para as diferentes categorias profissionais. Um ETI considerado foi 

igual a 40 horas por semana durante 12 meses. Uma vez obtidos este índice  para cada 

categoria profissional, os autores procuraram identificar os fatores sociodemográficos, 

ocupacionais, comportamentais e sanitários associados aos acidentes. Foi possível obter dados 

de 94% de todos os profissionais, entre os quais a média de idade era 38 anos, 27% tinham 

diploma universitário, e 86% eram mulheres. A incidência média de acidentes foi de 11,9 por 

100 ETI (ou seja, mais ou menos 0,119 por cada trabalhador-ano). A prevalência foi de 7% 

(75 trabalhadores tiveram 103 exposições). Outros autores,
 38,117

 citados no trabalho, acharam 

incidências mais baixas, de 5,5 por 100 ETI e de 8,7 por 100 pessoas-ano, mas só entre casos 

notificados, o que pode explicar a discrepância. No próprio trabalho de Garcia e Facchini,
 46

 

cerca de 60% dos acidentes foi percutâneo, e 73% deles envolviam sangue. Apenas 11% dos 

profissionais notificaram o acidente. Duas lesões por agulha atingiram os pés dos 

profissionais, por descarte inadequado. Houve uma associação entre os acidentes e o nível de 

educação, o tipo de ocupação, a sobrecarga de trabalho, as más condições de trabalho, e a 

história de acidente prévio e tabagismo corrente. As variáveis mais fortemente associadas aos 

acidentes foram ocupação, acidente prévio e tabagismo. Quase metade das exposições (44%) 

ocorreu durante atividades de limpeza de instrumentos e disposição ou manuseio de lixo. 

 Assim, tal como apontado por diversos autores,
 24,25,28,52,66

 o descarte inadequado de 

agulhas e instrumentos cortantes continua a por em risco os profissionais, particularmente os 

da limpeza e outros não diretamente envolvidos com o seu uso. Muitos trabalhos mostram que 

as enfermeiras se acidentam mais, mas estes trabalhos são feitos em hospitais, e nem sempre a 

avaliação dos acidentes se faz com o emprego de um índice ou taxa, mas sim mediante uma 

simples frequência, sem levar em conta nem o número de profissionais expostos, nem o 

tempo de exposição. Nos CAP de Florianópolis, os profissionais mais acidentados foram os 

dentistas e os auxiliares de odontologia e de enfermagem, talvez, no caso dos odontólogos, 

pelas dificuldades de injeção num pequeno espaço como a boca, ou pela posição do paciente. 

No Brasil, segundo os autores,
 46

 as enfermeiras fazem muito trabalho administrativo, mas são 
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as auxiliares que cuidam dos pacientes. Isto justificaria, segundo sua interpretação, a maior 

incidência de acidentes nesse grupo. O fumo é sabidamente ligado a desordens de ansiedade e 

à falta de concentração
 46

 e talvez, nos dias de hoje, a problemas de auto-estima. A baixa 

notificação (11%) foi atribuída pelos autores à falta de tempo, pouca importância dada ao 

acidente, falta de conhecimento sobre como notificar, preocupações com privacidade e 

discriminação. Os motivos, no entanto, não foram investigados empiricamente.
 46

 

2.2 - Conduta profilática frente ao profissional acidentado 

2.2.1 - Considerações gerais 

 De acordo com os CDC
 33

 considera-se um profissional de saúde todo aquele cujas 

atividades envolvem contacto com os pacientes ou com o seu sangue ou líquidos corporais. A 

definição abrange pois, além de médicos e enfermeiras, outros profissionais como estudantes, 

funcionários contratados, trabalhadores em saúde pública, voluntários e outros. 

 As exposições são definidas pela introdução de sangue, tecidos, ou outros líquidos 

corporais possivelmente infecciosos mediante uma (1) lesão percutânea (ferimento por agulha 

ou corte com um instrumento afiado) ou (2) pelo simples contacto destes materiais clínicos 

com a mucosa ou pele não intacta (contendo fissuras, abrasões ou acometida de dermatite).
 33

 

 Qualquer contacto direto (sem barreira de proteção) com material de laboratório 

contendo vírus em alta concentração é considerado uma exposição e requer avaliação clínica. 

Quanto às mordidas humanas, a avaliação clínica deve ser feita individualmente. A 

transmissão de HBV e HIV por esta via já foi descrita em raras ocasiões.
 33

 

 Os médicos devem considerar uma exposição ocupacional ao HIV como uma 

urgência médica para, a tempo, tomar providências pós-exposição e possivelmente 

administrar a profilaxia anti-retroviral. Deve-se limpar a ferida e aplicar antissépticos, relatar 

a aderência à profilaxia pós-exposição (PPE) e monitorar os eventos adversos (incluindo a 

soroconversão).
 42

 Outros fatores importantes na profilaxia pós-exposição são a gravidez ou a 

lactância da profissional e possibilidade de exposição a um vírus resistente.
 42

 

 A página dos CDC
 31

 que orienta os procedimentos de emergência para os 

profissionais de saúde que sofreram acidentes perfurocortantes dá ao acidentado algumas 

recomendações sobre o procedimento imediato e remete os médicos atendentes a duas 
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publicações dos CDC. A primeira destas publicações
 32

 é um conjunto de diretrizes para a 

conduta frente às exposições ocupacionais ao HIV e para a profilaxia pós-exposição. A 

segunda
 33

 é mais antiga e mais abrangente, pois trata também da profilaxia pós-exposição ao 

HBV e HCV. No Brasil, as recomendações para a profilaxia das infecções transmitidas por 

acidentes com material biológico constam de um detalhado manual elaborado pelo Ministério 

da Saúde.
 19

 

 Dos vírus transmitidos pelo sangue, cinco - HBV, HCV, HIV, HTLV-I e HTLV-II - 

têm soroprevalência muito maior em pacientes atendidos em serviços de emergência. A 

prevalência destes vírus é também maior em indivíduos submetidos a autópsias médico-

legais, sugerindo que os profissionais envolvidos nestes procedimentos e no atendimento nos 

serviços de emergência podem estar sob maior risco.
 71

 

 O tempo médio de soroconversão após exposição percutânea foi estimado em 22 dias 

(6-38) para o HIV-1, 51 dias (36-72) para o HTLV-I, 59 dias (37-87) para o HBV e 82 dias 

(54-192) para o HCV.
 71

 

2.2.2 - Conduta profilática na exposição ao HBV 

 A profilaxia pós-exposição com HBIG (hepatitis B immunoglobulin, imunoglobulina 

para hepatite B) e vacina é recomendada para todos os indivíduos não imunes após contacto 

sexual, lesão percutânea ou exposição ocular ou das membranas mucosas envolvendo sangue, 

bem como após mordidas humanas que penetram a pele. A dose única de imunoglobulina é de 

0,06 ml/kg (ou 5 ml para adultos), e deve ser administrada tão logo quanto possível, de 

preferência dentro de 12 horas, embora haja uma tolerância de até 24 horas. A primeira dose 

de vacina deve ser dada no mesmo momento, mas em sítios corporais distintos. As duas 

outras doses são feitas em 30 e 60 dias. Para indivíduos já vacinados mas sem comprovação 

de soroconversão, a sorologia deve ser colhida e, em caso de demora dos resultados, 

administrada a HBIG, juntamente com a primeira dose de vacina. Indivíduos vacinados que 

não soroconvertem devem receber duas doses de HBIG com um mês de intervalo.
 58

 

 A HBIG é preparada a partir de plasma humano contendo uma certa quantidade de 

anticorpos anti-HBs. O plasma empregado no seu fabrico é triado quanto à presença de 

anticorpos para o HIV e para o HCV. O processo usado para preparar a HBIG (e outras 

imunoglobulinas de origem humana) é muito drástico e elimina o HIV porventura presente no 
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produto final. Desde 1996 os produtos finais são testados para a presença de RNA do HCV 

por PCR (reação em cadeia da polimerase), e desde 1999 todos os produtos nos EUA são 

produzidos por métodos que inativam o HCV e outros vírus. Nunca houve evidência de que a 

HBIG tenha transmitido HCV ou outros vírus. Os efeitos adversos são raros quando a 

administração é correta. Dor local, urticária e angioedema podem ocorrer. Raramente ocorrem 

reações anafiláticas, mas pessoas com história de reação anafilática a qualquer 

imunoglobulina (IG) não devem receber HBIG.
 33

 

 A eficácia da HBIG e da vacina para hepatite B foi avaliada em diversos contextos 

pós-exposição. Na exposição perinatal do recém nato à sua mãe positiva para HBsAg e 

HBeAg, um regime combinado de HBIG e vacinação é eficaz em prevenir a infecção em 85-

95% das vezes. O uso isolado de HBIG em múltiplas doses tem eficácia menor (70-75%). No 

contexto da exposição ocupacional percutânea, a eficácia da HBIG em múltiplas doses 

iniciadas em até uma semana após o acidente, é a mesma que a do uso combinado com a 

vacina. Não há estudos sobre o uso combinado neste contexto, mas tendo em vista o que 

ocorre com o recém-nato, a eficácia deve ser maior. Além do mais, o uso da vacina é 

indispensável para o profissional, uma vez que permanecerá em contínua exposição, no 

futuro.
 33

 

 As primeiras vacinas para hepatite B eram derivadas do plasma de indivíduos 

infectados, que normalmente contém grandes quantidades de HBsAg. Embora a vacina fosse 

segura, o aparecimento da aids e a crescente preocupação com patógenos transmitidos por 

produtos biológicos de origem humana fez com que se passasse a usar a vacina recombinante, 

na qual o HBsAg é produzido por um fungo (Saccharomyces cerevisiae) modificado por 

engenharia genética.
 103

 

 A vacina para hepatite B mostrou-se segura quando aplicada a lactentes, crianças e 

adultos. Por volta do ano 2000, cerca de 100 milhões já tinham recebido a vacina, somente 

nos EUA.
 30,48

 Os efeitos adversos mais comuns são dor no local da injeção e febre baixa. 

Houve nos EUA alguns raros relatos de alopécia após a vacinação (cerca de 45); em um terço 

deles, a alopécia foi permanente, mas um estudo epidemiológico não foi capaz de mostrar 

uma associação entre a vacinação e a alopécia. Os casos de anafilaxia são raríssimos, 

estimados em cerca de um para cada 600 mil doses da vacina. Como estas reações são 

potencialmente fatais, a reação vacinal deste tipo contraindica a aplicação de outras doses.
 3
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Vários programas de imunização em massa têm sido levados a cabo em todo o mundo e em 

nenhum deles se notou qualquer associação entre a vacina para hepatite B e efeitos adversos 

graves, como síndrome de Guillain-Barré, mielite transversa, esclerose múltipla, neurite 

óptica ou convulsões.
 36,77

 Embora alguns relatos de caso tenham atribuído à vacina o 

desenvolvimento de esclerose múltipla, neurite óptica, artrite reumatóide e outras doenças 

auto-imunes em indivíduos vacinados, em geral adultos, nunca foi feita uma comparação 

adequada entre a incidência entre os vacinados e a que ocorre na população geral. Vários 

estudos caso-controle foram incapazes de demonstrar qualquer associação entre a vacina e o 

surgimento ou a exacerbação de esclerose múltipla, ou de qualquer outra doença 

desmielinizante.
 33

 

 Não há risco aparente de efeitos adversos sobre o feto em desenvolvimento quando a 

vacina é aplicada a uma gestante. A vacina contém partículas de HBsAg (obtidas por 

engenharia genética) que não são infecciosas. Além do mais, a infecção pelo HBV durante a 

gestação pode resultar em doença grave na mãe e em infecção crônica do recém nato. 

Portanto, nem a gestação nem a amamentação são contraindicações para a vacinação. Do 

mesmo modo, a HBIG não é contraindicada na gestação ou amamentação.
 33

 

2.2.3 - Conduta profilática na exposição ao HCV 

 A conduta ideal frente a um acidente por agulha envolvendo o sangue de um paciente 

com hepatite C é desconhecida.
 100

 As perspectivas quanto à introdução a curto prazo de uma 

vacina contra a hepatite C que pudesse se usada para imunizar os profissionais de saúde 

parecem limitadas.
 100

 Vários estudos
 57,59,96,98

 tentaram avaliar a eficácia da IG após possível 

exposição à hepatite não A, não B. Na época, estes estudos foram muito prejudicados pelo 

desconhecimento do agente causal, pela falta de critérios diagnósticos uniformes e pela má 

concepção. Em quase todos estes estudos, exceto um,
 59

 a IG foi administrada antes do inóculo 

infectante, o que não está de acordo com a situação real. Em 1994, o comitê consultivo sobre 

Práticas de Imunização dos EUA (Advisory Committee on Immunization Practices/ACIP) 

reviu os dados disponíveis sobre o emprego da IG na prevenção da hepatite C e concluiu que 

o seu uso não tinha sentido.
 33

 De qualquer modo, como os doadores anti-HCV-positivos são 

agora excluídos do preparo da gamaglobulina padrão, é certo que este medicamento não 

produz qualquer benefício, e a sua administração na profilaxia pós-exposição (PPE) não é 

mais recomendada.
 89
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 O profissional de saúde exposto a um acidente perfurocortante envolvendo o sangue 

de um paciente anti-HCV-positivo deve ser imediatamente testado quanto à presença de 

anticorpos anti-HCV, para excluir a possibilidade de infecção prévia. A sorologia (por um 

ensaio imunoenzimático de segunda geração) e a dosagem da alanina aminotransferase 

(transaminase glutâmico pirúvica, TGP) devem ser repetidas pelo menos uma vez seis meses 

depois. Entre 5 e 10% das infecções não são detectadas pelo ensaio imunoenzimático, mas 

podem sê-lo pela dosagem da carga viral, que deveria, por esta razão, ser empregada nos 

acidentes, tal como recomendado para os bancos de sangue.
 100

 A dosagem da carga viral 

estaria especialmente indicada nos profissionais sob maior risco, ou seja naqueles acidentados 

mais profunda ou gravemente com agulhas com lúmen previamente posicionadas em veia ou 

artéria do paciente.
 120

  

 O prazo de seis meses para a repetição da sorologia se justifica porque o tratamento 

instituído no início da infecção crônica (i.é., seis meses após o estabelecimento da infecção) 

pode ser tão eficaz quanto o tratamento iniciado durante a infecção aguda. No entanto, como 

cerca de 15%-25% dos pacientes infectados pelo HCV terminam por curar-se 

espontaneamente, o tratamento de todos durante o início da fase aguda poderia expô-los 

desnecessariamente a antivirais tóxicos e pouco tolerados.
 33

 

 Por outro lado, há recomendações que indicam a identificação da infecção aguda e, 

se esta está presente, o encaminhamento do profissional a diferentes opções de tratamento. O 

argumento teórico central é o de que a intervenção com antivirais logo que o RNA do HCV se 

torna detectável poderia prevenir a desenvolvimento de uma infecção crônica.
 33

 Muitos 

especialistas determinam a carga viral para o HCV duas a quatro semanas depois, porque o 

interferon- é mais eficaz quando usado no início da infecção.
 89

 Um estudo mostrou a cura 

da infecção em todos os 14 profissionais de saúde acidentados e infectados submetidos a 

tratamento precoce com interferon-.
 100

 

2.2.4 - Conduta profilática na exposição ao HIV 

 A quimioprofilaxia com zidovudina isolada após a exposição ocupacional ao HIV foi 

introduzida pelo CDC em 1990.
 35

 Só em 1995 sua eficácia pôde ser confirmada, mostrando 

uma redução de até 81% no risco de adquirir a infecção. A falha com o uso isolado de 

zidovudina foi relatada em pelo menos 11 casos entre 1990 e 1997, provavelmente pela 
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transmissão de vírus resistentes, atraso no início da quimioprofilaxia, curta duração da 

quimioprofilaxia, fatores ligados ao indivíduo ou a superposição de todos estes fatores. A 

transmissão sexual de HIV-1 resistente a zidovudina foi descrita pela primeira vez em 1992. 

Quanto à transmissão ocupacional, existe o crescente risco de infecção por vírus resistentes a 

partir de pacientes com extensa experiência prévia com o uso de anti-retrovirais. O 

mapeamento dos perfis de resistência (genotipagem) destes pacientes é fundamental para 

saber se os esquemas quimioprofiláticos atualmente propostos são suficientes.
 66

 

 Informações acerca da infecção primária pelo HIV indicam que a infecção sistêmica 

não ocorre imediatamente, deixando uma curta janela de oportunidade durante a qual a PPE 

pode modificar ou prevenir a replicação viral. Num modelo em macacos, a infecção das 

células dendríticas ocorre no local da inoculação durante as primeiras 24 horas. Estas células 

migram então para os linfonodos regionais e em cinco dias o vírus já pode ser detectado no 

sangue periférico. Teoricamente, a PPE poderia prevenir ou inibir a infecção sistêmica ao 

limitar a proliferação do vírus nas células alvo iniciais ou nos linfonodos.
 33

 

 Dados de estudos em animais são de difícil interpretação, em parte pela dificuldade 

de identificar um modelo animal comparável ao homem. Diferenças relativas às variáveis 

controladas (p. ex., escolha da cepa do vírus com base no animal empregado, tamanho do 

inóculo, via de inoculação, tempo para o início da profilaxia, e esquema de drogas) dificultam 

a extrapolação dos resultados para seres humanos.
 33

 Refinamentos recentes da metodologia 

facilitaram a realização de estudos mais relevantes: em particular, os inóculos usados em 

animais foram reduzidos a níveis mais análogos à exposição humana, embora ainda 

suficientes para infectar os animais controle. Estes estudos são encorajadores no que diz 

respeito à eficácia da PPE com fármacos.
 17,80,70

 Estudos em modelos símios, murinos e 

felinos demonstraram que inóculos virais maiores diminuem a eficácia da PPE. Retardar o 

início da PPE, reduzir sua duração, ou diminuir a dose dos anti-retrovirais (ARV) 

empregados, individualmente ou em combinação, diminuem a eficácia da PPE. Por exemplo, 

quando o tenofovir é administrado 48 horas antes, quatro horas depois ou 24 horas depois 

após a inoculação intravenosa do vírus da imunodeficiência símia (SIV) a primatas (long-

tailed macaques), um regime de quatro semanas impediu a infecção em todos os animais 

tratados.
 112

 Um estudo subsequente
 111

 confirmou a eficácia do PPE com tenofovir quando 

administrada 24 horas após a inoculação intravenosa de uma dose de SIV que uniformemente 

resulta em infecção em primatas não tratados. No mesmo estudo, a proteção foi incompleta 
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quando o tenofovir foi dado com um retardo de 48 a 72 horas, ou quando a duração do 

tratamento foi reduzida para três ou dez dias. 

 Há poucos estudos sobre quimioprofilaxia contra o HIV em seres humanos.
 33

 A 

soroconversão é infrequente após exposição ocupacional ao HIV, e são necessários milhares 

de profissionais expostos em um estudo prospectivo para que este tenha o poder estatístico 

necessário para demonstrar a eficácia da PPE. No estudo retrospectivo dos profissionais de 

saúde, após controle dos outros fatores de risco para a transmissão do HIV, o uso de 

zidovudina (ZDV) como PPE associou-se a uma redução no risco de infecção de 

aproximadamente 81% (IC de 95% = 43%–94%).
 27

 Embora os resultados desse estudo 

sugiram eficácia, suas limitações incluem o pequeno número de casos estudados e o uso de 

casos e controles de coortes diferentes. Em um estudo multicêntrico,
 37

 no qual a ZDV foi 

administrada a gestantes infectadas pelo HIV e aos seus lactentes, a administração de ZDV 

durante a gestação, trabalho de parto e período expulsivo para a mãe e para o lactente reduziu 

a transmissão em 67%. Apenas parte do efeito protetor se deve à redução da carga viral 

materna, sugerindo que a profilaxia com ZDV envolve, em parte, um outro mecanismo 

qualquer, agindo diretamente sobre o recém-nato para protegê-lo. Desde 1998 os estudos têm 

enfatizado a importância da PPE para a prevenção de transmissão perinatal de HIV. Na África 

a combinação de ZDV com lamivudina (3TC) diminuiu a transmissão perinatal em 50% 

quando administrada durante a gestação, trabalho de parto e uma semana de puerpério, e por 

37% quando iniciada no início do trabalho de parto e mantida por uma semana no 

puerpério.
 95

 Estudos nos EUA e Uganda
 49,74,115

 também demonstraram que as taxas de 

transmissão perinatal de HIV são reduzidas pelo uso de regimes abreviados de PPE, 

começando no intraparto e mantidos apenas durante as primeiras 48-72 horas de vida. 

 As limitações de todos estes estudos com animais e seres humanos devem ser 

consideradas quando se reveem as evidências da eficácia da PPE. Não se sabe até que ponto 

os dados de estudos em animais podem ser extrapolados para seres humanos, e as vias de 

transmissão da mãe para a criança não são similares às da exposição ocupacional. De modo 

que estes achados não podem ser aplicados diretamente para a PPE nos profissionais de 

saúde.
 33

 

 Falhas da PPE já foram descritas em pelo menos 21 ocasiões.
 10,55,56,83,63,64,81,116

 Em 

16 delas a ZDV foi usada isoladamente; em duas a ZDV e a didanosina (ddI) foram usadas em 
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combinação. Em três casos, mais de três fármacos foram usados em combinação. Treze dos 

pacientes-fonte já tinham sido tratados com anti-retrovirais. Testes de resistência foram 

realizados em sete ocasiões e em quatro delas o vírus transmitido tinha sensibilidade reduzida 

ao ZDV e/ou outros fármacos usados na PPE. Além dessa “resistência primária”, outros 

fatores que podem ter contribuído para as falhas são os inóculos grandes ou com alto título, 

atraso no início ou término prematuro da PPE e ainda fatores ligados ao hospedeiro, i.é. a 

resposta imune celular, ou ao vírus (cepas formadoras de sincício).
 33

 

 A PPE é feita com as três principais classes de anti-retrovirais: inibidores da 

transcriptase reversa análogos nucleosídios (ITRN), não-análogos nucleosídios (ITRNN) e 

inibidores da protease (IP).
 33

 Os CDC só recomendam os fármacos aprovados pela FDA para 

tratamento da infecção. A escolha dos agentes, do número de agentes empregados, ou quando 

alterar o regime de PPE é em geral empírico. As diretrizes de tratamento indicam o uso de três 

drogas, mas a aplicabilidade desta recomendação para a PPE é desconhecida. A combinação 

de fármacos agindo em diferentes estágios da replicação do HIV (p. ex., ITRN e IP) teria 

teoricamente vantagens na PPE, especialmente nas exposições ocupacionais de alto risco. 

Embora nestes casos um regime de três drogas possa estar justificado, não se sabe se a 

toxicidade de um terceiro fármaco estaria justificada em exposições de menor risco. Estas 

diretrizes
 33

 recomendam ambos os tipos de regime, com base na avaliação do risco. 

2.2.5 - Condutas profiláticas recomendadas pelo Ministério da Saúde 

 As Figuras que se seguem representam, em forma de fluxograma, a conduta 

recomendada pelo Ministério da Saúde frente à exposição ao HBV (Figura 4), HCV (Figura 5 

e Figura 6) e HIV (Figura 7). 

2.2.6 - Relevância deste estudo 

 O impacto dos acidentes perfurocortantes sobre os trabalhadores de saúde brasileiros 

não está precisamente determinado, apesar das iniciativas neste sentido.
 67,68

 A maior parte 

dos estudos brasileiros corresponde a pequenas séries restritas a contextos particulares, como 

é o caso dos acidentes entre dentistas.
 5,9,45,68,73,108

 Em nosso estudo procuramos estudar a 

incidência dos acidentes conforme as diferentes categorias funcionais dos profissionais de 

saúde, um dado constante de relativamente poucos estudos nacionais.
 5,23,25,46,78,90,91
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Figura 4. Conduta preconizada pelo Ministério da Saúde frente a exposição ao HBV. 
Fonte: Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Exposição a materiais biológicos. Brasília: Editora 

do Ministério da Saúde; 2006. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes /exposicao_materiais_biologicos.pdf. 
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Figura 5. Conduta preconizada pelo Ministério da Saúde frente a exposição ao HCV. 
Fonte: Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Exposição a materiais biológicos. Brasília: Editora 

do Ministério da Saúde; 2006. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes /exposicao_materiais_biologicos.pdf. 
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Figura 6. Conduta preconizada pelo Ministério da Saúde frente a exposição ao HCV. 
Fonte: Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Exposição a materiais biológicos. Brasília: Editora 

do Ministério da Saúde; 2006. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs /publicações/exposicao_materiais_biologicos.pdf. 
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Figura 7. Conduta preconizada pelo Ministério da Saúde frente a exposição ao HBV. 
Fonte: Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Exposição a materiais biológicos. Brasília: Editora 

do Ministério da Saúde; 2006. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs /publicações/exposicao_materiais_biologicos.pdf. 

 



 

 

3 OBJETIVOS: 

3.1 - Objetivo geral 

 Realizar um estudo descritivo do atendimento aos profissionais de saúde vítimas de 

acidentes com material biológico atendidos no Serviço de Doenças Infecciosas e Parasitárias 

do Hospital Universitário Antônio Pedro no período de 1997 a 2009. 

3.2 - Objetivos específicos 

 - Determinar a incidência global e por categoria profissional dos acidentes com material 

biológico no período do estudo; 

 - Descrever os locais onde ocorreram mais comumente os acidentes; 

 - Determinar em que circunstâncias ocorreram mais comumente os acidentes; 

 - Descrever o acompanhamento dado a estes profissionais; 

 - Estabelecer as taxas de soroconversão para os vírus das hepatites B (HBV) e C (HCV) e 

da imunodeficiência humana (HIV). 

 



 

 

4 MÉTODOS 

4.1 - Levantamento bibliográfico 

 Uma revisão foi feita no Sistema Medline, da National Library of Medicine dos EUA 

com a palavra-chave “Needlestick injuries” Esta palavra-chave é um “Medical Subject 

Heading” (MeSH) introduzido no Sistema Medline em 1992. Havia anteriormente um MeSH 

denominado (“Needles”), introduzido em 1973 e retirado em 1992. 

 Este “MeSH term” (de número C21.866.986.950.500) corresponde à palavra-chave 

em português “Ferimentos Penetrantes Produzidos por Agulha” ou “Lesões Penetrantes 

Produzidas por Agulha”. Com estas palavras fez-se também uma pesquisa na página da 

Biblioteca Virtual em Saúde (antiga Bireme, Biblioteca Regional de Medicina), que inclui os 

bancos de publicações LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde) e Scielo (Scientific Electronic Library on Line). 

 A pesquisa foi repetida várias vezes durante a realização deste trabalho, na tentativa 

de detectar a publicação de novos artigos. A última pesquisa, feita a 23 de setembro de 2010, 

usando o mesmo “MeSH term”, isto é, “Needlestick injuries”, revelou 2809 artigos, dos quais 

231 eram revisões. Uma outra pesquisa bibliográfica, empregando os “MeSH” “Needlestick 

injuries” e “Brazil”, pode localizar, também a 23 de setembro de 2010, 23 artigos publicados 

por autores brasileiros, ou descrevendo casuísticas brasileiras. A pesquisa, feita com este 

mesmo descritor na página da Bireme, retornou 41 artigos, dos quais 26 não estavam no 
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banco do Medline. No Banco do Scielo havia quatro arquivos, todos contidos nos outros 

bancos. Todos os artigos brasileiros foram cuidadosamente estudados e seus resultados 

incluídos neste estudo. Quanto aos estrangeiros, foram incluídos apenas os relevantes para a 

contextualização e discussão do tema em estudo, como, por exemplo, diretrizes de órgãos 

governamentais norte-americanos e capítulos de livros. 

4.2 - Os acidentes 

 Os acidentes que foram objeto deste estudo foram os atendidos no Serviço DIP do 

HUAP), em decorrência de diversos tipos de exposição a material biológico, ocorridos no 

período de novembro de 1997 a dezembro de 2009. O Serviço de DIP é a referência para onde 

devem ser encaminhados no HUAP as vítimas deste tipo de acidente. Os acidentes foram 

registrados em fichas de atendimento (ver APÊNDICE), cujas variáveis foram analisadas para 

compor o presente estudo. 

4.3 - O local do estudo 

 O HUAP é o hospital universitário da Universidade Federal Fluminense, situado na 

cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro. A Tabela 1 mostra a distribuição dos leitos do 

hospital conforme os seus diversos setores. 

4.4 - População de estudo 

 A população de estudo foi composta por todos os profissionais de saúde, 

trabalhadores em limpeza e manutenção, e também estudantes e estagiários da área de saúde. 

O vínculo destes profissionais com a instituição pode ser permanente ou temporário (pessoal 

médico ou de enfermagem), ou mesmo não existir, como no caso de trabalhadores 

subcontratados (especialmente o pessoal da limpeza). 

 Não foi possível obter os dados relativos ao número de profissionais empregados no 

HUAP referentes a todos os anos do estudo. No entanto, no ano de 2009, os profissionais 

empregados no HUAP distribuíam-se, conforme a sua categoria funcional, de acordo com o 

que mostra a Tabela 2. 
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Tabela 1. Número de leitos do HUAP em fevereiro de 2010 
Setor Leitos 

Clinica médica feminina 26 

Clínica cirúrgica feminina 26 

Clínica médica masculina 26 

Clínica cirúrgica masculina 26 

Clínica cirúrgica especial mista (ortopedia, urologia e bucomaxilofacial) 24 

Pediatria 17 

Maternidade 12 

Serviço de emergência 12 

Serviço de DIP 11 

CTI 10 

Unidade intermediária neonatal 8 

Hematologia 8 

UTI neonatal 7 

Unidade coronariana 7 

Otorrinolaringologia 6 

Oftalmologia 6 

Unidade intermediária da hemodinâmica 3 

Centro de diálise 3 

Total 238 

 

Tabela 2. Distribuição dos profissionais do HUAP conforme sua 

categoria funcional no ano de 2009 

Categoria funcional N 

Técnicos e Auxiliares de Enfermagem 563 

Médicos 376 

Enfermeiros 198 

Professores de Medicina 318 

Técnicos e Auxiliares de Laboratório 92 

Profissionais de limpeza 86 * 

Total 1547 

* Os profissionais da limpeza compreendem 81 serventes, quatro encarregados da 

limpeza e um enfermeiro. 

 

 Os alunos em treinamento no HUAP, durante o ano de 2009, distribuíam-se 

conforme a Tabela 3. Note-se que os alunos de Odontologia, embora atendidos no HUAP no 

momento de seus acidentes, atuam na Faculdade de Odontologia e em clínicas credenciadas 

no município de Niterói, já a partir do quarto dos nove períodos que normalmente dura o 

curso de Odontologia. Como há 86 alunos de Odontologia por período, o número de alunos 

envolvidos no atendimento aos pacientes é de 516. Os alunos de Enfermagem ingressam 

igualmente cedo nas atividades práticas, também a partir do quarto período dos nove períodos 

do curso de Enfermagem. Como há 50 acadêmicos de Enfermagem por cada período, há 300 

deles envolvidos em atividades de Enfermagem no HUAP. Os estudantes de Medicina, 
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teoricamente, começariam suas atividades no HUAP a partir do nono período dos doze que o 

seu curso dura. Isto faria com que, sendo de 80 os alunos de cada período, 320 alunos de 

medicina estivessem envolvidos no cuidado dos pacientes do HUAP. No entanto, muitos 

deles prestam serviços e fazem treinamentos de forma extraoficial e, a partir do quinto 

período, passam a ter aulas práticas no hospital. Como o contacto que têm com os doentes 

nesta ocasião é esporádico, eles não foram incluídos no total descrito na Tabela 3. Se o 

fossem, o total de estudantes de Medicina subiria para 640. Há também estudantes de 

Medicina oriundos de outras escolas médicas que não a Faculdade de Medicina da UFF. Isto 

não pode, no entanto, ser quantificado. Quanto aos professores da Faculdade de Medicina, o 

seu total é de 318, assim distribuídos conforme o Departamento a que pertencem: Cirurgia, 

104; Materno-infantil, 44; Patologia, 46; Radiologia, 19; e Medicina Clínica, 105. 

 

Tabela 3. Distribuição dos estudantes em treinamento no HUAP  

conforme a sua faculdade de origem no ano de 2009 
Faculdade de Origem N 

Odontologia 516 

Medicina 320 

Enfermagem 300 

Total 1136 

 

 É difícil saber quantas horas por dia estes profissionais e estudantes se expõem e, por 

esta razão, há problemas em estabelecer um denominador fidedigno para calcular a incidência 

de acidentes conforme a categoria funcional do profissional ou estudante envolvido. A maior 

parte do pessoal de enfermagem e de laboratório trabalha 30 horas por semana. Muitos 

médicos trabalham 40 horas por semana, outros trabalham vinte. O tempo de exposição de 

todas estas categorias foi arbitrariamente fixado em 30 horas. Quanto aos estudantes (de 

Enfermagem, Odontologia e Medicina), o tempo de exposição foi também arbitrariamente 

estimado em 20 horas para os estudantes. Não sabemos também se os números que temos, 

relativos ao ano de 2009, podem ser extrapolados aos outros anos do estudo. É provável que 

possam quando se trata dos estudantes, cujo número corresponde às vagas fixas de seus cursos 

universitários. Quanto aos profissionais, supõe-se a ocorrência de variações, decorrentes de 

diferentes políticas administrativas. Não obstante, o número de funcionários que compunha 

cada categoria em 2009 foi utilizado para o cálculo da incidência nos outros anos do estudo. 
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 Para normalizar em uma única unidade os tempos de exposição, muitas vezes 

diferentes conforme as diversas categorias profissionais, seguimos o método empregado por 

Garcia e Facchini
 46

 e vários outros autores estrangeiros,
 14,29,38

 que empregam o FTE, ou seja, 

o “full time equivalent worker-years”, ou ainda, em tradução livre, o “equivalente a um 

trabalhador-ano em tempo integral”. Cada FTE corresponde a 40 horas por semana durante 12 

meses, ou seja, a 1920 horas ao ano. Note-se que, em nosso trabalho, nem as férias dos 

estudantes, nem a dos profissionais, foram levadas em consideração. 

4.5 - As variáveis estudadas 

 Os dados constantes nos registros referentes ao atendimento destes profissionais 

foram digitados num banco de dados construído especialmente para esta pesquisa com o 

Programa Statistical Package for Social Sciences (SPSS, Chicago, Il., EUA), versão 17.0 para 

Windows. As variáveis utilizadas para a criação do banco de dados foram as seguintes: 

Registro do profissional, número único atribuído a cada 

profissional. 

Número do acidente, numeração sequencial dos acidentes de um 

mesmo profissional. 

Nome do profissional. 

Sexo do profissional. 

Idade do profissional. 

Data do acidente. 

Hora do acidente. 

Data da notificação  

Hora da notificação. 

Horas entre o acidente e o atendimento, ou seja, o intervalo de 

tempo entre um e outro. 

Vinculo do profissional (no HUAP), ou seja, se o profissional 

era Aluno, Estagiário, Ignorado, Pós-Graduando, Prestador 

de serviço, Residente, Sem vínculo, Servidor permanente 

ou Servidor terceirizado. 

Função, ou seja, se o profissional era Aluno de enfermagem, 

Aluno de medicina, Aluno de odontologia, Auxiliar/Técnico 

de enfermagem, Enfermeiro, Funcionário da limpeza, 

Médico, Professores de medicina, Técnico de laboratório 

ou Outros. 

Setor do HUAP onde ocorreu o acidente, ou seja, se o acidente 

ocorreu no Ambulatório, Banco de sangue, Centro 

cirúrgico, Centro de Diálise, Emergência de adultos, 

Emergência pediátrica, Enfermaria pediátrica, Enfermarias 

de adultos, Maternidade, Oftalmologia/ORL, Outros, 

Patologia/Anatomia patológica, Quimioterapia, Setores de 

diagnóstico, Unidades de tratamento intensivo ou Fora do 

HUAP. 

Tipo de exposição, ou seja, se a exposição se deu sobre as 

Mucosas, Pele não íntegra, Pele íntegra ou Percutânea. 

Material orgânico, ou seja, se o material orgânico envolvido no 

acidente foi Fluido com sangue, Liquor, Líquido 
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amniótico, Líquido ascítico, Líquido pleural, Sangue, 

Soro ou plasma, ou outros. 

Motivo do acidente, ou seja, se o acidente ocorreu em 

decorrência da Agitação do paciente, por uma Agulha 

deixada na cama, por Corte auto-infligido por bisturi, 

por um Equipo com agulha pendente do suporte de soro, por 

Material perfurocortante em bancada e outras superfícies, 

por Material perfurocortante deixado em saco de lixo, por 

Perfuração auto-infligida por agulha com lúmen, por 

Perfuração auto-infligida por agulha sem lúmen, por 

Perfurocortantes deixados em roupas, pela Ausência de EPI 

e contato do material biológico com a pele ou com mucosa, 

pela Quebra de vidraria de laboratório, pelo Reencape das 

agulhas. 

Procedimento, ou seja, se no momento do acidente o que se fazia 

era a Administração de anestésicos, Aspiração de tubo 

orotraqueal, Broncoscopia, Clivagem de peça anatômica, 

Curativo, Descarte de material perfurocortantes, 

Endoscopia digestiva, Entubação traqueal, Hemoglicoteste, 

Injeção intramuscular, Instrumentação cirúrgica, Lavagem 

de material cirúrgico, Limpeza do ambiente, Manipulação 

da caixa de descarte, Manuseio de material cirúrgico, 

Manuseio de roupa, aplicação de medicação intravenosa, 

intradérmica ou subcutânea, Mobilização do paciente no 

leito, Preparo do corpo após o óbito, Procedimento 

cirúrgico, Procedimento laboratorial, Procedimento 

odontológico, Punção arterial ou venosa para fins não 

especificados, Punção de líquido corporal, Punção lombar, 

Punção para coleta de sangue, Punção venosa, Retirada de 

acesso venoso, Retirada de pontos, Sutura, Teste de 

sensibilidade, Transporte do paciente ou Traqueostomia. 

Material com que o profissional se acidentou, ou seja, o agente 

do acidente, por exemplo, Agulha com lúmen, Agulha sem 

lúmen, Escalpe, Jelco, Lâmina ou bisturi ou Vidros. 

Uso de luvas no momento do acidente. 

Uso de avental no momento do acidente. 

Uso de óculos no momento do acidente. 

Uso de mascara no momento do acidente. 

Uso de proteção facial no momento do acidente. 

Uso de botas no momento do acidente. 

História de acidente anterior. 

Setor onde ocorreu o acidente anterior, ou seja, em que setor 

ocorreu o acidente anterior. Para uma lista dos setores, 

ver a lista dos setores para o acidente atual. 

Houve acompanhamento do acidente anterior? 

Paciente-fonte conhecido, isto é, se o paciente de onde se 

originou o material biológico era conhecido. 

Anti HIV do paciente-fonte, se positivo, negativo ou desconhe-

cido. 

HBS Ag do paciente-fonte, se positivo, negativo ou desconhe-

cido. 

Anti HBS do paciente- fonte, se positivo, negativo ou desconhe-

cido. 

Anti HCV do paciente-fonte, se positivo, negativo ou desconhe-

cido. 

Anti HIV do profissional acidentado no momento do acidente. 

HBS Ag do profissional acidentado no momento do acidente. 

Anti HBS do profissional acidentado no momento do acidente. 

Anti HCV do profissional acidentado no momento do acidente. 

Profissional vacinado contra a hepatite B? 
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Número de doses de vacina HVB, isto é, o número de doses 

administradas previamente ao profissional. 

Sem indicação de profilaxia? 

Recusou quimioprofilaxia indicada? 

ZDV+3TC, isto é, se a profilaxia foi feita com zidovudina e 

lamivudina. 

ZDV+3TC+Indinavir, isto é, se a profilaxia foi feita com 

zidovudina, lamivudina e indinavir. 

ZDV+3TC+Nelfinavir, isto é, se a profilaxia foi feita com 

zidovudina, lamivudina e nelfinavir. 

Imunoglobulina humana contra hepatite B, isto é, se a 

imunoglobulina foi indicada. 

Vacina contra hepatite B, isto é, se a vacina foi indicada. 

Outro esquema ARV, isto é, se algum outro esquema foi 

utilizado. 

Evolução do caso, se houve ou não soroconversão. 

Comunicação de acidente de trabalho, isto é, se a comunicação 

foi ou não feita. 

 

4.6 - Fichas descartadas 

 As fichas preenchidas que não correspondiam a profissionais de saúde ou que não 

registravam acidentes com material biológico não foram consideradas. Além da mãe que se 

auto-inoculou com o sangue do filho, e dos acidentes que não envolviam material biológico, 

mencionados mais adiante neste trabalho, alguns outros não configuravam um acidente com 

material biológico envolvendo um profissional de saúde. É o caso de pessoas que pisaram em 

seringas abandonadas na praia, ou que foram vítimas de violência sexual. Estas fichas, como 

dissemos, foram retiradas do estudo. 

4.7 - Procedimentos 

 Uma das mais importantes variáveis do estudo é a que descreve o procedimento em 

que estava envolvido o profissional no momento do acidente. Esta variável tinha conteúdos 

muito diversos (Tabela 59, Apêndice) e foi recodificada para permitir a confecção de uma 

tabela mais simples (Tabela 34). Esta recodificação foi feita do seguinte modo: 

1. “Cuidado com acessos vasculares” reúne: Punção para coleta de sangue, Punção venosa, 

Medicação intravenosa, Retirada de acesso venoso e Punção arterial ou venosa para fins 

não especificados. 

2. “Procedimentos cirúrgicos” reúne: Procedimento cirúrgico, Sutura, Instrumentação 

cirúrgica, Traqueostomia e Retirada de pontos. 
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3 “Injeções e punções diversas” reúne: Hemoglicoteste, Administração de anestésicos, 

Medicação subcutânea, Injeção intramuscular, Medicação intradérmica, Punção de 

líquido corporal, Punção lombar e Teste de sensibilidade. 

4. “Endoscopias, tubo orotraqueal (TOT) e odontologia” reúne: Procedimento 

odontológico, Aspiração de TOT, Entubação traqueal, Endoscopia digestiva e 

Broncoscopia. 

5. “Cuidados gerais com o paciente” reúne: Curativo, Mobilização do paciente no leito e 

Transporte do paciente. 

6. “Anatomia patológica e afins” reúne: Procedimento laboratorial, Clivagem de peça 

anatômica e Preparo do corpo após o óbito. 

7. “Limpeza do ambiente” reúne: Limpeza do ambiente, Descarte de material 

perfurocortante, Lavagem de material cirúrgico, Manipulação da caixa de descarte, 

Manuseio de roupa e Manuseio de material cirúrgico. 

8. “Ignorados e outros” reúne: Outros e Ignorado. 

4.8 - Análise estatística e aprovação pelo Comitê de Ética 

 Os dados obtidos, categóricos em sua totalidade, foram, quando necessário, 

submetidos a análise estatística por meio de testes de qui quadrado realizados com o programa 

SPSS. O nível de significância foi de 5%. 

 Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade de Medicina/Hospital 

Universitário Antônio Pedro sob os números CEP CMM/HUAP 002/09 e CAAE 

0209.0.258.000-08, a 13 de fevereiro de 2009. Os autores declaram não haver conflito de 

interesses. 

 



 

 

5 RESULTADOS 

 Ocorreram, no período de novembro de 1997 a dezembro de 2009, um total de 1457 

acidentes com material biológico envolvendo a população de estudo, composta, por sua vez, 

de 1193 profissionais de saúde atendidos no Serviço de Doenças Infecciosas e Parasitárias do 

Hospital Universitário Antônio Pedro. 

5.1 - População de estudo 

 A Tabela 4 mostra a distribuição dos acidentes conforme o sexo do profissional, e 

também conforme a distribuição dos acidentes repetidos, numerados 2, 3, etc. na ficha de 

acompanhamento. 

 

Tabela 4. Distribuição dos acidentes conforme a 

ordem de ocorrência registrada na ficha de 

acompanhamento. 
 Sexo Masculino Sexo Feminino Total 

1º Acidente 328 865 1193 

2º Acidente 49 146 195 

3º Acidente 12 36 48 

4º Acidente 5 13 18 

5º Acidente 1 2 3 

Total 395 1062 1457 
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 Na Tabela 5 pode-se observar que o número de mulheres entre os 1193 profissionais 

estudados é maior, 865 sobre 328 homens; no entanto, não é possível dizer que as 

profissionais do sexo feminino se acidentam mais que os do sexo masculino, uma vez que não 

há dados relativos ao número e ao sexo dos profissionais expostos. 

 

Tabela 5. Distribuição dos profissionais conforme o número de acidentes sofridos. 
Profissionais conforme o 

número de acidentes sofridos 

Sexo 

Masculino 

Sexo 

Feminino 

Total de 

profissionais 

Total de 

recidivas 

Total de 

acidentes 

Profissionais com 1 acidente 279 719 998 0 998 

Profissionais com 2 acidentes 37 110 147 147 294 

Profissionais com 3 acidentes  7 23 30 60 90 

Profissionais com 4 acidentes 4 11 15 45 60 

Profissionais com 5 acidentes 1 2 3 12 15 

Total 328 865 1193 264 1457 

 

 A distribuição dos acidentes conforme as faixas etárias e o sexo está demonstrada na 

Tabela 6. A inspeção desta tabela mostra a preponderância do sexo feminino e a concentração 

de acidentes na faixa etária de 20 a 49 anos, independentemente do sexo. Nota-se, também, 

que pouco menos da metade dos profissionais tem menos de 30 anos; entretanto, este 

percentual não é o mesmo entre os sexos, pois têm menos de 30 anos 60,6% dos homens e 

43,0% das mulheres. Para investigar a possível influência da pouca idade dos estudantes na 

distribuição por idades, foi feito o cruzamento entre as funções dos profissionais e a sua faixa 

etária (Tabela 7). A Figura 8 mostra a distribuição percentual das faixas etárias em cada 

categoria funcional. Têm menos de 30 anos a maioria (94,6%) dos estudantes e grande parte 

(66,2%) dos médicos. 

 

Tabela 6. Distribuição dos acidentes conforme a sexo e 

a faixa etária do acidentado. 

Faixa etária 
Sexo 

Masculino 

Sexo 

Feminino 
Total 

Menos de 20 anos 9 17 26 

De 20 a 29 anos 222 430 652 

De 30 a 39 anos 72 250 322 

De 40 a 49 anos 59 226 285 

De 50 a 59 anos 17 96 113 

Mais de 60 anos 3 20 23 

Ignorado 13 23 36 

Total 395 1062 1457 

N=1457. 2= 38,89, p < 0.001 
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Tabela 7. Distribuição das faixas etárias conforme a função do profissional 

Função 
Faixa Etária do Profissional em Anos 

Total 
< 20 20-29 30-39 40-49 50-59 > 60 Ign. 

Aluno de medicina 5 177 8 - - - 8 198 

Aluno de 

enfermagem 
1 41 5 - - - - 47 

Aluno de 

odontologia 
- 37 2 - - - 2 41 

Médico - 206 57 40 7 1 5 316 

Enfermeiro - 26 30 25 8 - 3 92 

Auxiliar/Técnico de 

enfermagem 
6 93 145 169 71 12 8 504 

Funcionário da 

limpeza 
1 19 37 31 12 2 4 106 

Técnico de 

laboratório 
9 38 21 9 6 3 1 87 

Professores de 

medicina 
- - 1 4 2 5 2 14 

Outros 1 7 13 6 6 0 3 36 

Ignorado 3 8 3 1 1 0 0 16 

Total 26 652 322 285 113 23 36 1457 


2
 = 740,887, p<0,001 

 

 

Figura 8. Distribuição percentual das faixas etárias conforme a função do profissional. 

 

5.2 - Acidentes prévios 

 Observa-se na Tabela 5 que os 1193 profissionais sofreram 1457 acidentes. A 

discrepância entre estes dois números decorre do fato de que 147 profissionais acidentaram-se 
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duas vezes, 30 profissionais se acidentaram três vezes, 15 profissionais se acidentaram quatro 

vezes e três profissionais se acidentaram cinco vezes. Tiveram apenas um acidente 719 das 

865 profissionais do sexo feminino e 279 dos 328 profissionais do sexo masculino. Assim, se 

classificarmos os profissionais em reincidentes e não reincidentes durante a realização do 

estudo, veremos que as proporção de reincidência entre as mulheres é ligeiramente maior 

(146/719, ou seja 20,3%) do que entre os homens (49/279, ou seja, 17,6%), embora a 

diferença não seja estatisticamente significativa (
2
= 0,61 p>0,43). 

 Dos 1193 profissionais estudados, 147 sofreram dois acidentes durante o estudo. 

Apesar de existirem, para estes 147 profissionais, fichas comprovando a existência dos 

acidentes sofridos anteriormente (a que chamaremos “acidentes prévios” para diferenciar dos 

acidentes anteriores ao estudo), o campo do questionário referente à existência de acidentes 

prévios ou anteriores foi preenchido com “sim” em apenas 142 dos 147 acidentes repetidos. 

Em uma das fichas, este campo foi deixado em branco. Os quatro profissionais restantes 

declararam, curiosamente, não terem tido acidente prévio, apesar de estarem sendo atendidos 

pela segunda vez em nosso estudo. Pode ser, porém, que esta alegação tenha sido 

erroneamente registrada. 

 Dos 1193 profissionais estudados, 30 sofreram três acidentes durante o estudo. Nos 

segundos acidentes destes 30 profissionais, o campo relativo à história de acidentes prévios 

foi corretamente preenchido com “Sim” em todos. No entanto, nos terceiros acidentes havia 

um campo em branco. 

 Quinze dos profissionais estudados sofreram quatro acidentes durante o estudo. Três 

dos profissionais estudados sofreram cinco acidentes. Nestes 57 acidentes repetidos, 

correspondendo a estes 18 últimos profissionais, havia o relato correto de acidente prévio. 

Assim, dos 264 acidentes registrados como um segundo, terceiro, quarto ou quinto acidente, 

houve, em 258, o relato correto de já ter ocorrido um acidente prévio, pois, curiosamente, seis 

profissionais não se recordaram, no atendimento destes 264 acidentes, terem tido um acidente 

prévio. 

 Sendo assim, dos 1457 acidentes registrados em nosso estudo, 264 (18,1%) eram 

comprovadamente reincidentes, visto existir uma ficha de atendimento de acidente prévio 

para o mesmo profissional. 
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 A Tabela 8 mostra os locais onde ocorreram os 264 acidentes prévios descritos pelos 

profissionais durante o atendimento dos seus segundo, terceiro, quarto ou quinto acidentes 

registrados em nosso estudo. Segundo o conteúdo do campo a isto destinado, o local desses 

acidentes prévios situava-se fora do HUAP em seis acidentes, embora estes acidentes tenham 

sido atendidos no Serviço de DIP. Em cinco acidentes este campo não foi preenchido. Os 253 

acidentes restantes ocorreram em diversos setores do HUAP. 

 

Tabela 8. Distribuição dos acidentes prévios conforme o 

local em que ocorreram e o número do acidente em que a 

história foi colhida 
Setor onde ocorreu o acidente anterior Número do acidente atual 

 2º 3º 4º 5º Total 

Emergência de adultos 40 15 7 0 62 

Enfermarias de adultos 39 8 2 0 49 

Centro cirúrgico 26 6 3 1 36 

Unidades de tratamento intensivo 16 2 1 1 20 

Ambulatório 14 3 1 1 19 

Maternidade 14 0 0 0 14 

Setores de diagnóstico 7 3 2 0 12 

Centro de Diálise 6 4 1 0 11 

Enfermaria pediátrica 7 0 0 0 7 

Patologia/Anatomia patológica 6 1 0 0 7 

Oftalmologia/ORL 4 2 1 0 7 

Emergência pediátrica 5 1 0 0 6 

Fora do HUAP 4 2 0 0 6 

Quimioterapia 2 0 0 0 2 

Banco de sangue 1 0 0 0 1 

Ignorado 4 1 0 0 5 

Total 195 48 18 3 264 

 

5.2.1 - Acompanhamento dos acidentes prévios 

 Quando se consideram as 264 fichas repetidas, referentes aos segundos, terceiros, 

quartos e quintos acidentes, temos, em relação ao acompanhamento dos acidentes prévios, os 

números da Tabela 9. Estes acidentes prévios ocorreram após a implementação do 

acompanhamento pelo Serviço de DIP e, para cada um deles, há uma ficha de atendimento, já 

feita pelo Serviço de DIP. Em nove destes 264 atendimentos consta que o atendimento 

anterior não foi realizado, e outras 12 o campo está em branco. No entanto, a inspeção das 

fichas correspondente a estes 21 acidentes prévios mostra que apenas uma paciente não foi 

realmente acompanhada, estando a sua ficha praticamente em branco. Pode-se dizer, portanto, 

que praticamente 100% dos acidentes prévios foram devidamente acompanhados. 
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Tabela 9. Acompanhamento dos acidentes prévios, segundo o setor onde 

ocorreram, conforme registro feito nos acidentes reincidentes registrados no 

estudo 
Setor onde ocorreu o acidente 

prévio 

Houve acompanhamento do acidente prévio? 

Sim Não Ignorado Total 

Emergência de adultos 56 4 2 62 

Enfermarias de adultos 46 2 1 49 

Centro cirúrgico 32 2 2 36 

Unidades de tratamento intensivo 17 1 2 20 

Ambulatório 19 0 0 19 

Maternidade 14 0 0 14 

Setores de diagnóstico 11 0 1 12 

Centro de Diálise 11 0 0 11 

Enfermaria pediátrica 6 0 1 7 

Patologia/Anatomia patológica 7 0 0 7 

Oftalmologia/ORL 6 0 1 7 

Emergência pediátrica 5 0 1 6 

Fora do HUAP 6 0 0 6 

Quimioterapia 2 0 0 2 

Banco de sangue 1 0 0 1 

Ignorado 4 0 1 5 

Total 243 9 12 264 

 

5.3 - Acidentes anteriores ao estudo 

 Dos 1193 profissionais atendidos, 297 afirmaram, no momento do seu primeiro 

acidente, já terem tido um acidente anterior, ocorrido antes do início do estudo. Estes 

acidentes serão denominados, para maior clareza, de “acidentes anteriores ao estudo” Estes 

acidentes anteriores ao estudo ocorreram, portanto, antes de novembro de 1997, dentro ou 

fora do HUAP e não têm, por esta razão, ficha de registro em nosso trabalho. Há, no 

questionário de atendimento, um campo sobre a existência de acidentes prévios ou anteriores, 

que foi, portanto, preenchido com “sim”, neste primeiro atendimento feito em nosso estudo, 

por 297 profissionais, deixado em branco em 34, e preenchido com “não” nos 862 restantes 

(Tabela 10). 
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Tabela 10. Número de profissionais com história de acidente anterior ao estudo, 

conforme o número do acidente 
 História de acidente anterior ao estudo  

Número do acidente Sim Não Ignorado Total 

1º acidente 297 862 34 1193 

2º acidente 190 4 1 195 

3º acidente 47 0 1 48 

4º acidente 18 0 0 18 

5º acidente 3 0 0 3 

Total 555 866 36 1457 

Nota: os 297 acidentes anteriores ao primeiro acidente registrado em nosso estudo ocorreram antes de 

novembro de 1997. 

 

 A Tabela 11 mostra os locais onde ocorreram os 297 acidentes anteriores ao estudo, 

descritos pelo profissional durante o seu primeiro atendimento registrado em nosso trabalho. 

Segundo o conteúdo do campo a isto destinado na ficha de registro, 118 destes acidentes 

anteriores ao estudo ocorreram fora do HUAP. Em 107 acidentes este dado não foi 

preenchido. Dos 72 acidentes restantes, 19 ocorreram no centro cirúrgico, 15 na Enfermaria 

de adultos, 13 no Serviço de Emergência de adultos, cinco na Unidade de Terapia Intensiva 

(UTI) e cinco na Maternidade, estando o restante dos casos distribuído por diversos outros 

setores do HUAP. 

 

Tabela 11. Acidentes anteriores ao estudo, segundo o setor 

onde ocorreram, conforme registro feito no primeiro 

acidente registrado no estudo 
Setor onde ocorreu o acidente anterior ao estudo N 

Fora do HUAP 118 

Emergência de adultos 13 

Enfermarias de adultos 15 

Centro cirúrgico 19 

Unidades de tratamento intensivo 5 

Ambulatório 3 

Centro de Diálise 4 

Maternidade 5 

Patologia/Anatomia patológica 1 

Setores de diagnóstico 1 

Enfermaria pediátrica 1 

Oftalmologia/ORL 1 

Emergência pediátrica 1 

Banco de sangue 1 

Quimioterapia 0 

Outros 2 

Ignorado 107 

Total 297 
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5.3.1 - Acompanhamento dos acidentes anteriores 

 Se considerarmos os registros feitos sobre os 297 acidentes anteriores ao estudo, 

temos, quanto ao acompanhamento dado, os números da Tabela 12. Segundo o relato dos 

profissionais, 45,8% (ou seja, 136) dos acidentes ocorridos antes da implantação do 

acompanhamento no Serviço de DIP foram acompanhados. 

 

Tabela 12. Acompanhamento dos acidentes anteriores ao estudo, segundo o setor 

onde ocorreram, conforme registro feito no primeiro acidente registrado no 

estudo 
Setor onde ocorreu o acidente 

anterior ao estudo 

Houve acompanhamento do acidente anterior ao estudo? 

Sim % Não Ignorado Total 

Enfermaria pediátrica 1 100,0 0 0 1 

Patologia/Anatomia patológica 1 100,0 0 0 1 

Fora do HUAP 83 70,3 29 6 118 

Enfermarias de adultos 8 53,3 7 0 15 

Emergência de adultos 5 38,5 8 0 13 

Centro cirúrgico 5 26,3 14 0 19 

Centro de Diálise 1 25,0 1 2 4 

Unidades de tratamento intensivo 1 20,0 4 0 5 

Maternidade 1 20,0 4 0 5 

Emergência pediátrica 0 0,0 0 1 1 

Ambulatório 0 0,0 3 0 3 

Banco de sangue 0 0,0 0 1 1 

Setores de diagnóstico 0 0,0 1 0 1 

Oftalmologia/ORL 0 0,0 1 0 1 

Outros 0 0,0 2 0 2 

Ignorado 30 28,0 48 29 107 

Total 136 45,8 122 39 297 

 

 De acordo como descrito em RESULTADOS, no item 5.2 - Acidentes prévios, dos 

1457 acidentes registrados em nosso estudo, 264 (18,1%) eram comprovadamente 

reincidentes (denominados acidentes prévios). Se considerarmos também os 297 profissionais 

que, no momento do seu primeiro acidente, relataram ter tido um acidente anterior ao estudo, 

o número de acidentes reincidentes sobe para 561 entre os 1457 acidentes, ou seja, para 

38,5%. 

 O intervalo entre as reincidências variou de apenas alguns minutos, como no caso da 

médica que feriu-se sequencialmente, no Centro Cirúrgico, com dois pacientes-fonte 

diferentes, até 11 anos entre o primeiro e o segundo acidente de um dos profissionais. Um dos 

profissionais teve cinco acidentes em um mesmo ano. 
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5.4 - Reincidentes 

 Quando se consideram em conjunto os acidentes anteriores ao estudo e os acidentes 

prévios, tal como definidos anteriormente neste texto, temos que 561 acidentes foram 

reincidentes. Estes acidentes acometeram 429 profissionais, dos quais 124 eram homens e 305 

mulheres. Esta distribuição entre os sexos, exibida na Tabela 13, não apresenta diferença 

significativa em relação à mesma distribuição entre os profissionais não reincidentes 

(2=0,669, p=0,413). 

 

Tabela 13. Distribuição dos profissionais 

reincidentes e não reincidentes por sexo. 

 Reincidente  

Sexo Sim Não Total 

Masculino 124 204 328 

Feminino 305 560 865 

Total 429 764 1193 

 

 Quanto à função, o distribuição entre reincidentes e não reincidentes é mostrada na 

Tabela 14. 

Tabela 14. Distribuição dos profissionais reincidentes e não reincidentes 

conforme a função. 

 Reincidente  

Função Sim Não Total 

Auxiliar/Técnico de enfermagem 155 218 373 

Médico 133 122 255 

Aluno de medicina 38 147 185 

Funcionário da limpeza 29 60 89 

Técnico de laboratório 16 58 74 

Enfermeiro 38 34 72 

Aluno de enfermagem 2 45 47 

Aluno de odontologia 5 35 40 

Professores de medicina 4 6 10 

Outros 7 25 32 

Ignorado 2 14 16 

Total 429 764 1193 

 

 O estudo estatístico da Tabela 14 mostra que os médicos, enfermeiros e auxiliares e 

técnicos de enfermagem têm uma significativa propensão à reincidências, especialmente 

notável entre os médicos (médicos: 2=36,9, p-valor<0,0001 e risco relativo=1,65; 

enfermeiros: 2=9,4, p-valor=0,0021 e risco relativo=1,51; e técnicos e auxiliares de 
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enfermagem: 2=7,4, p-valor=0,0006 e risco relativo=1,24). Por outro lado, os técnicos de 

laboratório e os alunos de medicina, odontologia e enfermagem parecem estar protegidos das 

reincidências, embora esta suposição esteja prejudicada pela rotatividade deste tipo de 

“profissional” (alunos de enfermagem: 2=21,3, p-valor<0,0001 e risco relativo=0,11; alunos 

de odontologia: 2=9,9, p-valor<0,0001 e risco relativo=0,34; alunos de medicina: 2=22,6, 

p-valor<0,0001 e risco relativo=0,52; e técnicos de laboratório: 2=7,0, p-valor=0,0007 e 

risco relativo=0,58). 

 O vínculo mantido com o hospital pelo profissional, é mostrado na Tabela 15, 

discriminado entre profissionais reincidentes e não reincidentes. 

 

Tabela 15. Distribuição dos profissionais reincidentes e não reincidentes 

conforme o vínculo. 

 Reincidente  

Vínculo do profissional Sim Não Total 

Servidor 182 175 357 

Aluno 44 218 262 

Prestador de serviço 62 103 165 

Residente 71 82 153 

Terceirizado 27 62 89 

Estagiário 8 57 65 

Sem vínculo 12 40 52 

Pós-Graduando 17 11 28 

Ignorado 6 16 22 

Total 429 764 1193 

 

 O estudo estatístico da Tabela 15 mostra que os servidores, pós-graduandos e 

residentes têm maior propensão às reincidências (servidores: 2=49,9, p-valor<0,0001 e risco 

relativo=1,75; pós-graduandos: 2=7,6, p-valor=0,005 e risco relativo=1,7; residentes: 

2=8,3, p-valor<0,003 e risco relativo=1,34). Por outro lado, os alunos e estagiários estão de 

alguma forma protegidos, embora, como foi dito, a sua rotatividade possa estar interferindo 

nesta suposição (alunos: 2=53,5, p-valor<0,0001 e risco relativo=0,40; estagiário: 2=16,7, 

p-valor<0,0001 e risco relativo=0,32). Da mesma forma, os empregados terceirizados que 

trabalham a curto prazo mostram proteção (risco relativo de 0,83) mas a diferença não é 

significativa. 

 O tipo de exposição nos 1457 acidentes é mostrado na Tabela 16, discriminado 

conforme o acidente ter ou não envolvido um profissional reincidente. 
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Tabela 16. Distribuição dos profissionais reincidentes e não reincidentes 

conforme o tipo de exposição. 

 Reincidente  

Tipo de exposição Sim Não Total 

Percutânea 598 665 1263 

Mucosas 79 77 156 

Pele íntegra 11 18 29 

Pele não íntegra 2 3 5 

Ignorado 3 1 4 

Total 693 764 1457 

 

 A análise estatística da Tabela 16 não mostra diferenças significativas quanto ao tipo 

de exposição entre profissionais reincidentes e não reincidentes. 

 O procedimento realizado nos 1457 acidentes é mostrado na Tabela 17, 

discriminado conforme o acidente ter ou não envolvido um profissional reincidente. 

 

Tabela 17. Distribuição dos profissionais reincidentes e não reincidentes 

conforme o procedimento realizado no momento do acidente. 

 Reincidente  

Procedimento Sim Não Total 

Cuidado com acessos vasculares 209 226 435 

Procedimentos cirúrgicos 145 153 298 

Injeções e punções diversas 138 154 292 

Limpeza do ambiente 104 120 224 

Cuidados gerais com o paciente 24 22 46 

Anatomia patológica e afins 16 27 43 

Endoscopias, TOT e odontologia 12 13 25 

Ignorados e outros 45 49 94 

Total 693 764 1457 

 

 A análise estatística da Tabela 17 não mostra diferenças significativas quanto ao 

procedimento realizado por profissionais reincidentes e não reincidentes. 

 Os setores de ocorrência dos 1457 acidentes são mostrados na Tabela 18, 

discriminados conforme o acidente ter ou não envolvido um profissional reincidente. 
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Tabela 18. Distribuição dos profissionais reincidentes e não reincidentes 

conforme o setor de ocorrência. 

 Reincidente  

Setor onde ocorreu o acidente Sim Não Total 

Emergência de adultos 148 164 312 

Enfermarias de adultos 138 156 294 

Centro cirúrgico 102 84 186 

Fora do HUAP 31 82 113 

Unidades de tratamento intensivo 48 45 93 

Setores de diagnóstico 28 59 87 

Ambulatório 46 30 76 

Maternidade 35 30 65 

Centro de Diálise 28 17 45 

Enfermaria pediátrica 21 20 41 

Patologia/Anatomia patológica 17 21 38 

Emergência pediátrica 16 5 21 

Oftalmologia/ORL 15 6 21 

Banco de sangue 2 12 14 

Quimioterapia 4 3 7 

Outros 5 10 15 

Ignorado 9 20 29 

Total 693 764 1457 

 

 O estudo estatístico da Tabela 18 mostra que há leve tendência a recidivas nos 

setores de Emergência Pediátrica, Oftalmologia/ORL, Centro de Diálise, Ambulatório e 

Centro Cirúrgico. Embora estatisticamente significativos, os riscos relativos são relativamente 

baixos (Emergência Pediátrica: 2=7,0, p-valor=0,008 e risco relativo=1,31; 

Oftalmologia/ORL: 2=4,8, p-valor=0,027 e risco relativo=1,23; Centro de Diálise: 2=4,0, 

p-valor=0,04 e risco relativo=1,07; Ambulatório: 2=49,9, p-valor=0,020 e risco 

relativo=1,04). Setores pouco propensos a reincidências são o Banco de Sangue e os Setores 

de Diagnóstico (Banco de Sangue: 2=6,27, p-valor=0,012 e risco relativo=0,24; Setores de 

Diagnóstico: 2=8,77, p-valor=0,003 e risco relativo=0,53). 

5.5 - Setor de ocorrência 

 A Tabela 19 mostra a distribuição dos acidentes conforme o setor de ocorrência. O 

maior número de acidentes (312) ocorreu na Emergência de Adultos, seguindo-se as 

Enfermarias de Adultos (com 294 acidentes). Estas enfermarias correspondem às quatro 

enfermarias masculinas e femininas de Clínica Médica e Clínica Cirúrgica, à enfermaria de 

DIP e à enfermaria de Hematologia, todas elas com 125 leitos (Ver em MÉTODOS, na página 
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63, a Tabela 1). Vem em seguida o Centro Cirúrgico, com 186 acidentes, e os acidentes 

ocorridos fora do HUAP (113). Nas Unidades de Tratamento Intensivo, que correspondem à 

UTI de Adultos, à UTI Neonatal e à Unidade Coronariana, ocorreram 93 acidentes. Nos 

Setores de Diagnóstico, que congregam os Setores de Hemodinâmica, Radiologia e 

Endoscopia, ocorreram 87 acidentes. No ambulatório ocorreram 76 acidentes, a maior parte 

deles nos ambulatórios de Dermatologia e Cirurgia, onde se praticam habitualmente 

procedimentos invasivos diagnósticos e terapêuticos. Seguem-se a Maternidade (65 

acidentes), o Centro de Diálise (45), a Enfermaria Pediátrica (41), os laboratórios de Patologia 

Clínica e Anatomia Patológica (38), a Emergência Pediátrica (21), as enfermarias de 

Oftalmologia e Otorrinolaringologia (21), o Banco de Sangue (14) e a Quimioterapia (7). 

Quinze acidentes ocorreram em diversos outros pontos do Hospital e 29 em local ignorado. 

 

Tabela 19. Distribuição dos acidentes conforme o setor de 

ocorrência. 

Setor onde ocorreu o acidente Frequência % 
%  

Cumulativo 

Emergência de adultos 312 21,4 21,4 

Enfermarias de adultos 294 20,2 41,6 

Centro cirúrgico 186 12,8 54,4 

Fora do HUAP 113 7,8 62,2 

Unidades de tratamento intensivo 93 6,4 68,6 

Setores de diagnóstico 87 6,0 74,6 

Ambulatório 76 5,2 79,8 

Maternidade 65 4,5 84,3 

Centro de Diálise 45 3,1 87,4 

Enfermaria pediátrica 41 2,8 90,2 

Patologia/Anatomia patológica 38 2,6 92,8 

Emergência pediátrica 21 1,4 94,2 

Oftalmologia/ORL 21 1,4 95,6 

Banco de sangue 14 1,0 96,6 

Quimioterapia 7 0,5 97,1 

Outros 15 1,0 98,1 

Ignorado 29 2,0 100,0 

Total 1457 100,0  

 

 Cento e treze dos 1457 acidentes ocorreram fora do HUAP. Estes acidentes se 

distribuem conforme a função do profissional de acordo com o que está na Tabela 20. Nota-se 

a maior participação dos alunos de Odontologia, cujos acidentes ocorrem, em sua maior parte, 

na sua faculdade de origem. 

 Conforme se pode ver na Tabela 19, a distribuição do acidentes não segue 

rigorosamente o número de leitos, mas corresponde à intensidade das atividades e ao grau de 

exposição de cada categoria profissional. É o que faz com que o Centro Cirúrgico, por 
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exemplo, que nem contribui para o total do número de leitos (Tabela 1), esteja em terceiro 

lugar no que diz respeito ao número de acidentes. 

 

Tabela 20. Distribuição dos acidentes ocorridos fora do HUAP conforme a 

função do profissional acidentado 
Função Frequência % % Cumulativo 

Aluno de odontologia 37 32,7 32,7 

Aluno de medicina 22 19,5 52,2 

Médico 14 12,4 64,6 

Auxiliar/Técnico de enfermagem 11 9,7 74,3 

Enfermeiro 5 4,4 78,7 

Aluno de enfermagem 5 4,4 83,1 

Funcionário da limpeza 2 1,8 84,9 

Técnico de laboratório 1 0,9 85,8 

Outros 10 8,8 94,6 

Ignorado 6 5,3 100,0 

Total 113 100,0  

 

5.6 - Função no hospital 

 A Tabela 21 mostra a distribuição dos acidentes conforme a função do profissional 

acidentado no HUAP. Os auxiliares e técnicos de enfermagem parecem ser os que mais se 

acidentam (504 acidentes). Os médicos vêm em seguida (316), secundados pelos alunos de 

medicina (198), funcionários da limpeza (106), enfermeiros (92), técnicos de laboratório (87), 

alunos de enfermagem (47), alunos de odontologia (41) e professores de medicina (14). Trinta 

e seis acidentes ocorreram em profissionais com funções outras e em 16 acidentes a função do 

profissional não foi registrada. Há uma notável participação dos estudantes, pois 286 (19,6%) 

dos acidentes envolveram esta categoria, entre os acidentados. 

 As várias categorias profissionais do HUAP podem ser comparadas, quanto ao tempo 

global de exposição dos seus profissionais, pela observação do número de ETI trabalhados 

por cada categoria. Os números relativos aos ETI trabalhados pelos profissionais do HUAP 

são os exibidos na Tabela 22. 

 A contribuição percentual de cada categoria profissional para o total da exposição de 

todos os profissionais é mostrada na Figura 9. De posse destes dados, e do número de 

acidentes ocorridos no ano de 2009 em cada uma destas categorias profissionais e estudantis, 

é possível saber a incidência de acidentes por cada 100 FTE (full time equivalent-workers 

years, ou ETI, equivalente a um trabalhador-ano em tempo integral) (Tabela 23). Cada ETI 
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corresponde ao trabalho realizado em regime de 40 horas por semana por um único 

profissional durante um ano. O número de ETI com que cada categoria profissional contribuiu 

para todo o trabalho foi calculado da seguinte maneira: quatro semanas x 12 meses x o 

número de profissionais em cada categoria x o número de horas trabalhadas por semana. Aos 

profissionais foi atribuída uma carga horária semanal de 30 horas, e aos estudantes, de 20. 

 

Tabela 21. Distribuição dos acidentes conforme a função do 

profissional acidentado 

Função Frequência % % Cumulativo 

Auxiliar/Técnico de enfermagem 504 34,6 34,6 

Médico 316 21,7 56,3 

Aluno de medicina 198 13,6 69,9 

Funcionário da limpeza 106 7,3 77,2 

Enfermeiro 92 6,3 83,5 

Técnico de laboratório 87 6,0 89,5 

Aluno de enfermagem 47 3,2 92,7 

Aluno de odontologia 41 2,8 95,5 

Professores de medicina 14 1,0 96,5 

Outros 36 2,5 99,0 

Ignorado 16 1,1 100,0 

Total 1457 100  

 

Tabela 22. Distribuição dos profissionais do HUAP conforme o 

número de ETI trabalhados por cada categoria em 2009 
Categoria funcional ETI 

Técnicos e auxiliares de enfermagem 422,2 

Médicos 282,0 

Estudantes de Odontologia 258,0 

Professores de Medicina 238,5 

Estudantes de Enfermagem 150,0 

Enfermeiros 148,5 

Estudantes de Medicina 160,0 

Profissionais da limpeza 86,0 

Técnicos e auxiliares de laboratório 69,0 

Total 1814,2 

Nota.: ETI corresponde a um trabalhador-ano em tempo integral. O número de ETI “trabalhados” por cada 

categoria profissional foi calculado da seguinte maneira: 30 horas por semana x quatro semanas x 12 meses x o 

número de profissionais em cada área. Aos estudantes foi atribuída uma carga horária semanal de 20 horas. Os ETI 

dos auxiliares e técnicos de enfermagem foram somadas, bem como a dos auxiliares e técnicos de laboratório. 

 

 Verifica-se, assim, que a incidência global entre 1997 e 2009 foi de 6,18 

casos/100 ETI. As categorias com maior incidência foram técnicos e auxiliares de laboratório 

(9,70), estudantes de medicina (9,52), profissionais da limpeza (9,48), técnicos e auxiliares de 
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enfermagem (9,18), médicos (8,62) e enfermeiros (4,77). Nos diversos anos do estudo, as 

incidências foram como mostradas na Figura 10 e na Tabela 24. 

 

Figura 9. Contribuição percentual das diversas categorias funcionais na exposição dos 

profissionais durante o ano de 2009. 

 

Tabela 23. Incidências de acidentes com material biológico no 

HUAP durante o ano de 2009, conforme categoria profissional ou 

estudantil 
Categoria funcional casos/100 ETI 

Técnicos e Auxiliares de enfermagem 6,6 

Profissionais da limpeza 5,8 

Médicos 5,7 

Estudantes de Medicina 5,0 

Técnicos e Auxiliares de laboratório 4,3 

Estudantes de Enfermagem 2,0 

Estudantes de Odontologia 0,8 

Enfermeiros 0,7 

Professores de Medicina 0,4 

Total 3,9 
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Tabela 24. Cálculo dos ETI e incidência de acidente por 100 ETI conforme o ano e a função do profissional acidentado. 
Profissionais e Estudantes do 

HUAP em 2009 
N 

Horas por 

semana 

ETI em 

2009 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Incidência  

global 

Aux./técnicos de laboratório 92 30 69,0 0,0 8,7 8,7 8,7 4,3 11,6 15,9 11,6 14,5 8,7 10,1 18,8 4,3 9,7 

Estudantes de Medicina 320 20 160,0 7,5 16,9 13,1 15,6 7,5 7,5 10,6 5,6 10,0 11,2 10,0 9,4 5,0 9,5 

Profissionais da limpeza 86 40 86,0 20,9 17,4 10,8 10,5 12,8 12,8 4,6 5,8 12,8 7,0 9,3 10,5 5,8 9,5 

Aux./técnicos de enfermagem 563 30 422,2 9,9 10,2 5,4 9,2 5,0 7,8 10,9 12,1 17,8 12,3 8,3 12,1 6,6 9,2 

Médicos 376 30 282,0 8,5 9,9 6,4 9,2 6,0 5,7 10,3 14,5 14,2 8,2 11,3 9,2 5,7 8,6 

Enfermeiros 198 30 148,5 0,0 9,4 4,7 3,4 2,0 4,0 4,7 8,1 4,0 8,1 6,7 6,1 0,7 4,8 

Estudantes de Enfermagem 300 20 150,0 0,0 8,0 4,0 3,3 1,3 1,3 0,0 1,3 0,0 4,0 2,7 3,3 2,0 2,4 

Estudantes de Odontologia 516 20 258,0 0,0 0,4 0,8 1,5 0,8 1,2 0,8 2,7 0,8 3,1 1,9 1,2 0,8 1,2 

Professores de Medicina 318 30 238,5 0,0 0,4 0,8 0,0 0,0 0,4 2,1 0,0 0,0 0,4 1,3 0,0 0,4 0,4 

Total 2769 - 1814,2 5,3 8,2 5,3 6,9 4,1 5,1 6,9 7,9 9,1 7,5 6,8 7,5 3,9 6,2 

Nota: o ano de 1997 compõe-se apenas dos meses de novembro e dezembro, e as incidências foram portanto calculadas sobre estes dois meses. 
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Figura 10. Variação temporal da incidência de acidentes com material biológico conforme o ano do estudo. 
Nota: o ano de 1997 compõe-se apenas dos meses de novembro e dezembro, e as incidências foram portanto calculadas sobre estes dois meses. 
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5.7 - Ano do acidente 

 A Tabela 25 mostra a distribuição dos acidentes conforme o ano de sua ocorrência. 

Os acidentes referentes ao ano de 1997 limitam-se aos dos meses de novembro e dezembro, 

pois o estudo teve início em novembro desse ano. O número de acidentes a cada ano variou de 

16 a 165. Excluindo-se o ano de 1997, ocorreram, em média, 120,1 acidentes a cada ano. Não 

há razão conhecida para o menor número de acidentes em 1999, 2001 e 2002. De novembro 

de 2008 a julho de 2009 o Serviço de DIP esteve em obras, o que, provavelmente, resultou 

num menor número de atendimentos. Nesse mesmo período houve também uma 

indisponibilidade de médicos plantonistas. Muitos acidentes foram, por esta época, atendidos 

no Serviço de Emergência sem o devido registro. 

 

Tabela 25. Distribuição dos acidentes conforme o ano 

de sua ocorrência 
Ano Frequência % % Cumulativo 

1997 16 1,1 1,1 

1998 149 10,2 11,3 

1999 96 6,6 17,9 

2000 125 8,6 26,5 

2001 76 5,2 31,7 

2002 93 6,4 38,1 

2003 126 8,6 46,7 

2004 143 9,8 56,6 

2005 165 11,3 67,9 

2006 137 9,4 77,3 

2007 124 8,5 85,8 

2008 136 9,3 95,1 

2009 71 4,9 100,0 

Total 1457 100,0  

 

5.8 - Meses do acidente 

 A Tabela 26 mostra a distribuição dos acidentes conforme o mês de sua ocorrência. 

Os meses de janeiro e fevereiro tendem a um menor número de acidentes (
2
=19,395, 

p=0,054), embora esta diferença não seja significativa. 
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Tabela 26. Distribuição dos acidentes conforme o mês 

de sua ocorrência. 
Mês Frequência % % Cumulativo 

Janeiro 97 6,7 6,7 

Fevereiro 100 6,9 13,7 

Março 132 9,2 22,8 

Abril 124 8,6 31,4 

Maio 140 9,7 41,2 

Junho 135 9,4 50,5 

Julho 110 7,6 58,2 

Agosto 115 8,0 66,1 

Setembro 117 8,1 74,3 

Outubro 117 8,1 82,4 

Novembro 124 8,6 91,0 

Dezembro 130 9,0 100,0 

Total 1441 100  

Nota: Os meses de novembro e dezembro de 1997 foram excluídos. 

N=1441. 
2
=19,395, p=0,054 

 

5.9 - Dias da semana 

 A Tabela 27 mostra a distribuição dos acidentes conforme o dia da semana. Há 

menor número de acidentes nas sextas feiras, sábados e domingos (2=72,377, p<0.001). 

5.10 - Hora do acidente 

 A Figura 11 mostra a hora dos acidentes, conhecida em 1414 deles. A ocorrência de 

acidentes é menor nas primeiras horas da madrugada, passando a elevar-se a partir das seis 

horas da manhã até o meio-dia, quando experimenta então um relativo declínio. 

 A Figura 12 mostra, para alguns setores selecionados, a distribuição percentual dos 

acidentes por hora e setor de ocorrência. A distribuição horária é semelhante em todos os 

setores, mas observa-se que no Ambulatório os acidentes concentram-se muito mais 

acentuadamente em dois momentos do dia, ou seja, no período das dez as onze da manhã, e às 

16 horas. Este último pico é um pouco anterior ao aumento geral dos acidentes por volta das 

17-18 horas. É notável também a concentração dos acidentes ocorridos nos Setores de 

Diagnóstico no período de sete às dez horas da manhã. A Figura 13 mostra a distribuição 

percentual dos acidentes conforme algumas funções selecionadas e a hora de ocorrência. Há 

apenas uma aparente discrepância, correspondente aos técnicos de laboratório, que tendem a 
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concentrar seus acidentes nas primeiras horas do dia, de modo um pouco mais acentuado que 

o dos outros profissionais. 

 

 

Tabela 27. Distribuição dos acidentes conforme o dia 

da semana 
Dia da semana Frequência % % Cumulativo 

Domingo 129 8,9 8,9 

Segunda 235 16,1 25,0 

Terça 244 16,7 41,7 

Quarta 251 17,2 59,0 

Quinta 246 16,9 75,8 

Sexta 203 13,9 89,8 

Sábado 149 10,2 100,0 

Total 1457 100,0  

N=1457. 2=72,377, p<0.001 

 

 

 

 
Figura 11. Distribuição dos acidentes pela hora da ocorrência. N=1414.
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Figura 12. Distribuição percentual dos acidente de acordo com o setor e hora de 

ocorrência. 
Nota: Dos 1414 acidentes com hora conhecida, 24 ocorreram em setor ignorado. N=1388. 

 

 

Figura 13. Distribuição percentual dos acidentes conforme a função do acidentado e a 

hora da ocorrência. 
Nota: Dos 1414 acidentes com hora conhecida, 26 envolveram profissionais cuja função era 

desconhecida. N=1388. 
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5.11 - Intervalo entre o acidente e o atendimento 

 Em 1365 acidentes, o intervalo de tempo entre o acidente e a notificação, isto é, o 

momento do atendimento, foi registrado. Os intervalos de tempo registrados variaram de zero 

(em 82 acidentes) a 27 dias e 23 horas (em um acidente). 

 Para fins de análise, os intervalos de tempo foram estratificados conforme os 

seguintes valores: (1) Em até 15 minutos; (2) De mais de 15 até 30 minutos; (3) De mais de 

30 minutos até duas horas; (4) De mais de duas até 24 horas; (5) De mais de 24 até 48 horas; 

(6) De mais de 48 horas até uma semana; e (7) Mais de uma semana. A Tabela 28 mostra a 

distribuição destes intervalos. De todos os acidentes, 80,6% (ou seja, 1100) foram atendidos 

num espaço de duas horas. 

 

Tabela 28. Distribuição dos acidentes conforme o intervalo entre o 

momento da sua ocorrência e o atendimento 
Intervalo entre o acidente e o 

atendimento 
N % % Cumulativo 

Em até 15 minutos 394 28,9 28,9 

De mais de 15 até 30 minutos 301 22,1 50,9 

De mais de 30 minutos até duas horas 405 29,7 80,6 

De mais de duas até 24 horas 207 15,2 95,8 

De mais de 24 até 48 horas 13 1,0 96,7 

De mais de 48 horas até uma semana 28 2,1 98,8 

Mais de uma semana 17 1,2 100,0 

Total 1365 100,0  
Nota: Em 92 acidentes não constavam a hora do acidente ou do atendimento. 

 

5.12 - Vínculo do Profissional 

 A Tabela 29 mostra a distribuição dos profissionais conforme o vínculo que 

mantinham com a instituição, isto é, conforme a sua situação profissional no hospital. Nota-se 

nesta tabela que, afora o vínculo “servidor”, que engloba médicos, professores, enfermeiras e 

auxiliares de enfermagem, todos os outros se caracterizam por uma relativa transitoriedade em 

suas relações com o hospital, como é o caso dos residentes, alunos, prestadores de serviço, 

empregados terceirizados, pós-graduandos e estagiários. Dos 1434 acidentes em que o vínculo 

do profissional era conhecido, 65,8% ocorreram com profissionais que tinham vínculo 

transitório com a instituição. 



92 

 

 

Tabela 29. Distribuição dos acidentes conforme o vínculo que o 

profissional mantinha com a instituição 
Vínculo do profissional N % % Cumulativo 

Aluno 276 19,2 19,2 

Prestador de serviço 208 14,5 33,7 

Residente 191 13,3 47,1 

Terceirizado 108 7,5 54,6 

Estagiário 71 4,9 59,5 

Pós-Graduando 37 2,6 62,1 

Sem vínculo 52 3,6 65,8 

Servidor 491 34,2 100,0 

Total 1434 100,0  
Nota: o vínculo do profissional era ignorado em 23 acidentes. 

 

5.13 - Tipo de exposição 

 A Tabela 30 mostra a distribuição dos acidentes conforme o tipo de exposição, 

ignorado apenas em quatro casos. Dos 1457 acidentes, foram percutâneos 1263 (86,7%). 

Envolveram mucosas 156 acidentes (10,7%) e a pele íntegra 29 (2,0%). Em apenas cinco 

casos (0,3%) havia ferimentos prévios na pele. 

 

Tabela 30. Distribuição dos acidentes conforme o tipo de 

exposição. 
Tipo de exposição N % Total 

Percutânea 1263 86,7 86,7 

Mucosas 156 10,7 97,4 

Pele íntegra 29 2,0 99,4 

Pele não íntegra 5 0,3 99,7 

Ignorado 4 0,3 100,0 

Total 1457 100,0  

 

5.14 - Material orgânico 

 A Tabela 31 mostra a distribuição dos acidentes conforme o material orgânico 

envolvido no acidente. A maior parte dos acidentes envolveu o sangue (1215 acidentes, 

correspondendo a 93,5%, se considerarmos apenas os 1299 acidentes em que esta informação 

era conhecida, ou a 83,4% para o total de acidentes) ou líquido corporal contendo sangue 

(1,4%, 21 acidentes). Doze outros acidentes ocorreram com líquido ascítico (5), liquor (4), 

soro (1) e líquidos pleural (1) e amniótico (1). Cerca de 3,5% dos acidentes envolveram 

materiais orgânicos tabulados como “outros”, a maior parte dos quais correspondendo a urina. 
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Tabela 31. Distribuição dos acidentes conforme o material orgânico 

envolvido 
Material orgânico N % % Cumulativo 

Sangue 1215 83,4 83,4 

Liquor 4 0,3 83,7 

Líquido pleural 1 0,1 83,8 

Líquido ascítico 5 0,3 84,1 

Líquido amniótico 1 0,1 84,2 

Fluido com sangue 21 1,4 85,6 

Soro ou plasma 1 0,1 85,7 

Outros 51 3,5 89,2 

Ignorado 158 10,8 100,0 

Total 1457 100,0  

 

 A Tabela 32 mostra que a maior parte dos acidentes envolve a exposição percutânea 

ou mucosa a sangue ou fluido com sangue. Não foi registrado o material orgânico em 158 

acidentes e o tipo de exposição em quatro acidentes. 

 

Tabela 32. Distribuição dos acidentes conforme o tipo de exposição e o material 

orgânico envolvidos 

Material orgânico 

Tipo de exposição 

Total 
Percutânea Mucosas Pele íntegra 

Pele não 

íntegra 
Ignorado 

Sangue 1068 122 21 4 0 1215 

Liquor 2 1 1 0 0 4 

Líquido pleural 1 0 0 0 0 1 

Líquido ascítico 4 0 1 0 0 5 

Líquido amniótico 0 1 0 0 0 1 

Fluido com sangue 7 12 1 1 0 21 

Soro ou plasma 0 0 1 0 0 1 

Outros 30 17 3 0 1 51 

Ignorado 151 3 1 0 3 158 

Total 1263 156 29 5 4 1457 

 

5.15 - Motivo do acidente 

 A Tabela 33 mostra a distribuição dos profissionais conforme o motivo do acidente 

em que estiveram envolvidos. Por “motivo” se entende o mecanismo ou circunstância 

envolvidos na produção do acidente, ou seja, perfuração de pele, contacto com mucosas, etc. 

Aproximadamente a metade dos acidentes (731 ou 50,2%) se deu por perfuração auto-

infligida pelo dispositivo em uso.  

 Outros 169 acidentes ocorreram durante o reencape de instrumentos, sendo 161 por 

reencape de agulhas, três por reencape de escalpes e cinco por reencape de um dispositivo 
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ignorado. Vêm em seguida os 152 acidentes em que ocorreu o contacto do material biológico 

com mucosa e os 33 acidentes em que este contacto ocorreu com a pele. A presença de 

material perfurocortante em sacos de lixo, deixado sobre bancadas, sobre a cama do paciente 

ou em roupas foram responsáveis por 168 acidentes. Os cortes auto-infligidos por bisturi 

foram 86 e a agitação do paciente causou 51 acidentes. Dois acidentes foram causados por 

escalpes pendentes de suportes de soro. Quatorze acidentes ocorreram no laboratório, por 

quebra de vidros. 

 

Tabela 33. Distribuição dos acidentes conforme o motivo 

Motivo do acidente N % 
% 

Cumulativo 

Perfuração pelo dispositivo em uso 731 50,2 50,2 

Reencape 169 11,6 61,8 

Provável ausência de EPI e contato do material 

biológico com mucosa 152 10,4 72,2 

Material perfurocortante em saco de lixo 96 6,6 78,8 

Corte pelo dispositivo em uso 86 5,9 84,7 

Agitação do paciente 51 3,5 88,2 

Material perfurocortante em bancada, etc. 50 3,4 91,6 

Provável ausência de EPI e contato do material 

biológico com a pele 33 2,3 93,9 

Quebra de vidraria de laboratório 14 1 94,9 

Material perfurocortante deixado na cama 12 0,8 95,7 

Perfurocortantes deixados em roupas 10 0,7 96,4 

Equipo com agulha pendente do suporte de soro 2 0,1 96,5 

Outros 34 2,3 98,8 

Ignorado 17 1,2 100 

Total 1457 100  

 

 O motivo mais comum para os acidentes foram as perfurações auto-infligidas por um 

dispositivo em uso (731 acidentes) ou o reencape (169 acidentes). Dos 900 acidentes por estes 

dois motivos, 754 (83,7%) envolveram agulhas com lúmen, 157 envolveram escalpes (112 

acidentes) e jelcos (45 acidentes) (ver no APÊNDICE a Tabela 61). Nos outros 11 acidentes 

com estes motivos, o dispositivo físico era ignorado (7) ou foi descrito como “outros” (4). 

 Quando se consideram apenas os 169 acidentes ocorridos por tentativa de reencape, 

verifica-se que 164 envolveram agulhas com lúmen (161) ou escalpes (3). Em cinco acidentes 

ocorridos por este motivo o agente físico envolvido era desconhecido. 

 Em 96 profissionais o motivo do acidente foi a presença de um agente 

perfurocortante em saco de lixo: agulhas ocas, escalpes, jelcos (77), agulhas sem lúmen, 
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bisturis (5) e vidros (1). Nos restantes 13, o agente perfurocortante era ignorado. Dispositivos 

perfurocortantes abandonados no leito dos pacientes (8 agulhas com lúmen, um bisturi e três 

escalpes) estiveram envolvidos em 12 acidentes. Dez outros acidentes ocorreram com 

dispositivos (6 agulhas ocas, duas agulhas sem lúmen, duas lâminas de bisturi) deixados nas 

roupas dos pacientes. Quarenta e três outros acidentes foram provocados pela presença de 

dispositivos perfurocortantes de todo tipo (ver no APÊNDICE a Tabela 61) em bancadas, 

mesas e outras superfícies. Deste modo, 168 acidentes foram provocados pela disposição 

inadequada, ou melhor, pelo abandono do agente perfurocortante em latas de lixo, bancadas, 

roupas e leitos, fazendo deste motivo o segundo em frequência, só ultrapassado pela 

combinação dos reencapes (169) com as perfurações auto-infligidas pelo dispositivo em uso 

(731). 

 Em 152 acidentes houve o contacto de mucosas com material biológico. O agente 

físico envolvido no acidente foi corretamente marcado “não se aplica” nos 152 acidentes. Do 

mesmo modo, 33 acidentes tiveram como motivo a exposição da pele a material biológico. 

 Oitenta e seis acidentes tiveram como motivo o corte auto-infligido por bisturi. A 

agitação do paciente foi o motivo em 51 acidentes. 

5.16 - Procedimento 

 A Tabela 34 mostra a distribuição dos acidentes conforme o procedimento realizado 

durante os mesmos. Grande parte dos acidentes ocorreu durante o manuseio de acessos 

vasculares, injeções e punções diversas e procedimentos cirúrgicos. Chama a atenção a 

relativa importância dos acidentes ocorridos durante a limpeza do ambiente. 

 

Tabela 34. Distribuição dos acidentes conforme o procedimento realizado 

durante ao acidente 
 Frequência % % Acumulada 

Cuidado com acessos vasculares 435 29,9 29,9 

Procedimentos cirúrgicos 298 20,5 50,4 

Injeções e punções diversas 292 20,0 70,4 

Limpeza do ambiente 224 15,4 85,8 

Cuidados gerais com o paciente 46 3,2 89,0 

Anatomia patológica e afins 43 3,0 92,0 

Endoscopias, TOT e odontologia 25 1,7 93,7 

Ignorados e outros 94 6,3 100,0 

Total 1457 100,0  
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5.17 - Dispositivo com que o profissional se acidentou 

 A Tabela 35 mostra a distribuição dos acidentes conforme o material com o qual o 

profissional de saúde se acidentou. O dispositivo mais comumente implicado nos acidentes foi 

a agulha com lúmen (51,8%), vindo muito em seguida os escalpes, as agulhas sem lúmen e os 

bisturis. Em 191 acidentes (13,1%) não havia dispositivo implicado (em sua maior parte por 

contacto direto do material biológico com a mucosa ou com a pele). 

 

Tabela 35. Distribuição dos acidentes conforme o dispositivo com o qual o 

profissional de saúde se acidentou 
Dispositivo com que o profissional se 

acidentou 
N % % Acumulado 

Agulha com lúmen 754 51,8 51,8 

Não se aplica 191 13,1 64,9 

Escalpe 142 9,7 74,6 

Agulha sem lúmen 123 8,4 83,0 

Lâmina ou bisturi 102 7,0 90,0 

Jelco 60 4,1 94,1 

Vidros 17 1,2 95,3 

Outros 25 1,7 97,0 

Ignorado 43 3,0 100,0 

Total 1457 100,0  

 

5.18 - Uso de equipamentos de proteção 

 A Tabela 36 mostra o uso de equipamento individual de proteção para cada 

procedimento realizado no momento do acidente. Na verdade, o uso de equipamento de 

proteção individual não constava do questionário, e foi assinalado espontânea e 

irregularmente por alguns dos encarregados de atender aos acidentes. 

5.18.1 - Uso de luvas 

 Dos 1457 acidentes, em apenas 612 consta que o profissional fazia uso de luvas 

(Tabela 37). No entanto, o uso de luvas só foi aferido em 888 acidentes, dos quais 276 

(31,1%) ocorreram na ausência deste equipamento de proteção. O percentual de uso de luvas 

variou de procedimento para procedimento (Tabela 36), e também em função do número de 

acidentes em que este dado não constava do questionário. Assim, o uso de luvas foi 

questionado em apenas 570 dos 944 procedimentos que implicaram em alguma forma de 
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manipulação cirúrgica, de injeção de medicamentos ou de punção venosa ou arterial (isto é, 

procedimentos cirúrgicos; endoscopias, entubação, e procedimentos odontológicos; anatomia 

patológica e afins; cuidado com acessos vasculares; injeções e punções diversas) (Tabela 38). 

Nestes 570 acidentes em que esta pergunta foi feita, em apenas 396 (69,5%) constava o uso de 

luvas. 

 

Tabela 36. Uso de equipamento individual de proteção para cada procedimento realizado no 

momento do acidente 

 Uso de Luvas Uso de Avental Uso de óculos Uso de Máscara 

Procedimento Sim Não Ign T Sim Não Ign T Sim Não Ign T Sim Não Ign T 

Endoscopias, TOT e 

odontologia 15 2 8 25 0 0 25 25 7 9 9 25 1 1 23 25 

Limpeza do ambiente 105 43 76 224 0 0 224 224 11 72 141 224 2 4 218 224 

Cuidado com acessos 

vasculares 190 81 164 435 0 1 434 435 26 153 256 435 2 4 429 435 

Injeções e punções diversas 91 88 113 292 1 4 287 292 31 82 179 292 2 4 286 292 

Anatomia patológica e afins 22 4 17 43 0 0 43 43 1 13 29 43 1 1 41 43 

Procedimentos cirúrgicos 156 18 124 298 1 0 297 298 32 73 193 298 4 3 291 298 

Cuidados gerais com o 

paciente 9 14 23 46 0 0 46 46 2 13 31 46 0 0 46 46 

Ignorados e outros 24 26 44 94 0 2 92 94 5 30 59 94 0 3 91 94 

Total 612 276 569 1457 2 7 1448 1457 115 445 897 1457 12 20 1425 1457 

 

 

Tabela 37. Uso de luvas para cada procedimento realizado no momento do acidente 

Procedimento 
Uso de luvas 

Sim % Não % Ign % Total 

Procedimentos cirúrgicos 156 52,3 18 6,0 124 41,6 298 

Endoscopias, TOT e odontologia 15 60,0 2 8,0 8 32,0 25 

Anatomia patológica e afins 22 51,1 4 9,3 17 39,5 43 

Limpeza do ambiente 105 46,8 43 19,2 76 33,9 224 

Cuidado com acessos vasculares 190 43,6 81 18,6 164 37,7 435 

Injeções e punções diversas 91 31,1 88 30,1 113 38,7 292 

Cuidados gerais com o paciente 9 19,5 14 30,4 23 50,0 46 

Ignorados e outros 24 25,5 26 27,6 44 46,8 94 

Total 612 42,0 276 18,94 569 39,05 1457 

 

5.18.2 - Uso de óculos 

 Não é possível saber, pelo que consta no questionário, se os óculos utilizados pelos 

profissionais no momento do acidente eram óculos pessoais para correção da refração ou 

óculos de proteção. De qualquer modo, esta pergunta foi feita em apenas 560 acidentes. Uma 
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resposta afirmativa constava em apenas 115 (20,5%) acidentes. Se considerarmos apenas os 

1093 acidentes cujo procedimento envolvida a exposição potencial dos olhos a respingos (isto 

é, procedimentos cirúrgicos; endoscopias, entubação, e procedimentos odontológicos; 

anatomia patológica e afins; cuidado com acessos vasculares; injeções e punções diversas), 

veremos que o uso de óculos foi investigado em apenas 427 acidentes, dos quais em apenas 

97 (22,7%) a resposta foi afirmativa. 

 

Tabela 38. Uso de luvas no momento do acidente, apenas para os procedimentos que 

implicaram em alguma forma de manipulação cirúrgica. 

Procedimento 
Uso de luvas 

Sim Não Ignorado Total 

Punção arterial ou venosa para fins não 

especificados 1 0 3 4 

Broncoscopia 1 0 0 1 

Entubação traqueal 2 0 2 4 

Sutura 50 1 28 79 

Punção para coleta de sangue 109 15 64 188 

Procedimento odontológico 7 1 3 11 

Procedimento cirúrgico 61 11 64 136 

Administração de anestésicos 31 10 29 70 

Traqueostomia 3 1 0 4 

Punção venosa 60 42 75 177 

Medicação intravenosa 21 16 22 59 

Hemoglicoteste 39 44 45 128 

Medicação subcutânea 8 17 22 47 

Medicação intradérmica 1 3 1 5 

Injeção intramuscular 1 11 9 21 

Endoscopia digestiva 0 0 2 2 

Retirada de pontos 0 1 3 4 

Punção de líquido corporal 0 1 1 2 

Punção lombar 1 0 0 1 

Teste de sensibilidade 0 0 1 1 

Total 396 174 374 944 

 

5.19 - Uso de outros equipamentos individuais de proteção 

 O uso de avental foi investigado em apenas nove acidentes, dos quais este 

equipamento de proteção foi utilizado em apenas dois. O uso de máscara foi investigado em 

32 acidentes, dos quais em apenas 12 este equipamento de proteção foi utilizado. Apenas um 

profissional, encarregado da limpeza do ambiente, usava botas no momento do seu acidente; 

ignora-se se houve ou não o uso deste equipamento nos outros 100 acidentes envolvendo esta 

categoria funcional, a que mais habitualmente requer o uso deste equipamento de proteção. 
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5.20 - Os pacientes-fonte 

5.20.1 - Pacientes-fonte conforme o setor 

 A Tabela 39 mostra o número de pacientes-fonte conhecidos conforme o setor onde 

ocorreu o acidente. Na maior parte (84,3%) dos 1457 acidentes o paciente-fonte era 

conhecido. Os baixos percentuais correspondem aos setores classificados como “outros” ou 

“ignorados” que, na sua maior parte, pertencem a fichas incompletamente preenchidas. 

Chamam atenção os percentuais relativamente baixos da Patologia Clínica/Anatomia 

patológica (68,4%) e dos acidentes ocorridos fora do HUAP (77,0%). 

 

Tabela 39. Pacientes-fonte conhecidos conforme o setor onde ocorreu o acidente 

Setor onde ocorreu o acidente 
Paciente-fonte conhecido? 

Sim % Não Ignorado Total 

Quimioterapia 7 100,0 0 0 7 

Unidades de tratamento intensivo 86 92,5 7 0 93 

Centro cirúrgico 171 91,9 14 1 186 

Oftalmologia/ORL 19 90,5 1 1 21 

Emergência de adultos 271 86,9 41 0 312 

Enfermarias de adultos 255 86,7 36 3 294 

Centro de Diálise 39 86,7 6 0 45 

Banco de sangue 12 85,7 2 0 14 

Enfermaria pediátrica 35 85,4 5 1 41 

Setores de diagnóstico 74 83,9 12 1 87 

Maternidade 54 83,1 11 0 65 

Ambulatório 62 81,6 13 1 76 

Emergência pediátrica 17 80,9 4 0 21 

Fora do HUAP 87 77,0 24 2 113 

Patologia/Anatomia patológica 26 68,4 11 1 38 

Outros 5 33,3 9 1 15 

Ignorado 10 34,5 18 1 29 

Total 1230 84,3 214 13 1457 

 

5.20.2 - Pacientes-fonte conforme a função do profissional acidentado 

 A Tabela 40 mostra o número de pacientes-fonte conhecidos conforme a função do 

profissional acidentado. Os percentuais variam de 100%, como entre os professores de 

medicina, até 7,5%, que é o dos funcionários da limpeza. Dos 214 acidentes em que o 

paciente-fonte não era conhecido, 97 (45,3%) ocorreram com funcionários da limpeza, 51 

(23,8%) entre auxiliares e técnicos de enfermagem e 17 (7,9%) entre alunos de medicina. 
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Tabela 40. Pacientes-fonte conhecidos conforme a função do profissional 

acidentado. 
 Paciente-fonte conhecido? 

Função Sim % Não Ignorado Total 

Professores de medicina 14 100,0 0 0 14 

Médico 304 95,9 10 2 316 

Enfermeiro 87 94,6 4 1 92 

Aluno de medicina 181 91,4 17 0 198 

Técnico de laboratório 78 89,7 7 2 87 

Auxiliar/Técnico de enfermagem 449 89,1 51 4 504 

Aluno de enfermagem 40 85,1 6 1 47 

Aluno de odontologia 34 82,9 7 0 41 

Funcionário da limpeza 8 7,5 97 1 106 

Outros 26 72,2 10 0 36 

Ignorado 9 56,2 5 2 16 

Total 1230 84,3 214 13 1457 

 

5.20.3 - Os pacientes-fonte conforme o teste para anticorpos anti-HIV 

 A Tabela 41 mostra o perfil sorológico dos pacientes-fonte para os anticorpos anti-

HIV, anti-HCV, anti-HBs, anti-HBc e para o antígeno HBsAg. 

 Nesta tabela pode-se observar que dos 1230 acidentes em que o paciente-fonte era 

conhecido, em 112 (9,1%) este era anti-HIV-positivo e em 937 anti-HIV-negativo, sendo de 

181 o total de exames não realizados. 

5.20.4 - Os pacientes-fonte conforme os testes para o HBV 

 Quanto ao anti-HBs, o exame foi positivo em 64 acidentes, negativo em 207 e não 

realizado em 959. Em relação ao anti-HBc, temos cinco exames positivos e 23 negativos, 

sendo de 1202 o total de exames não realizados. Em 18 acidentes o paciente-fonte tinha 

antigenemia pelo HBsAg. Em 678 acidentes este exame foi negativo, e em 534 não realizado. 

 O grande número de pesquisas de HBsAg não realizadas nos pacientes-fonte 

(534/1230 ou 43,4%) pode dever-se, entre outros motivos, à história de vacinação por parte do 

profissional acidentado. De fato, dentre os 534 acidentes em que o exame não foi solicitado 

no paciente-fonte, 474 ocorreram em profissionais vacinados. O exame deixou de ser 

solicitado em 46 pacientes-fonte envolvidos em acidentes com profissionais não vacinados e 

em 14 acidentes em que o estado vacinal do profissional era ignorado. 
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Tabela 41. Pacientes-fonte conforme o teste para anticorpos anti-HIV, 

anti-HCV, anti-HBs, anti-HBc e antígeno HBsAg 

Teste sorológico 
Estado sorológico do paciente-fonte 

Positivo Negativo Ignorado 

Anti-HIV 112 937 181 

Anti-HCV 50 650 530 

Anti-HBs 64
 **

 207
 **

 959
 *
 

Anti-HBc 5 23 1202 

HBsAg 18
 *
 678

 ***
 534 

N=1230 
* 1 paciente-fonte anti-HBc-positivo; ** 2 pacientes-fonte anti-HBc-positivos; *** 4 pacientes-fonte anti-HBc-

positivos. 

 

 A investigação dos 18 pacientes-fonte HBsAg-positivos da Tabela 41 esteve longe de 

ser perfeita: um dos pacientes-fonte era anti-HBs-positivo, o que é implausível. Em 12 destes 

18 pacientes-fonte o anticorpo anti-HBs não foi solicitado. Nos cinco restantes não havia, 

como esperado, anticorpos anti-HBs. Dos 18 pacientes-fonte HBsAg-positivos, três fizeram 

dosagem de anti-HBc. Em um deles o resultado do anti-HBc foi positivo, e em dois negativo. 

Interessantemente, o resultado do anti-HBs para estes três pacientes era ignorado. Nos 1212 

pacientes-fonte em que o HBsAg era negativo (678) ou não tinha sido solicitado (534), o anti-

HBc foi realizado em 25, sendo positivo em 4. Temos, desta forma, 22 pacientes fontes com 

algum tipo de infecção pelo HBV (18 HBsAg-positivos, sendo um deles anti-HBc-positivo, e 

outros 4 apenas anti-HBc-positivos), entre os 699 pacientes submetidos a pelo menos um dos 

dois exames. 

5.20.5 - Os pacientes-fonte conforme o teste para anti-HCV  

 No que diz respeito ao anti-HCV, observa-se que em 50 acidentes este exame foi 

positivo no paciente-fonte, e em 650 negativo, sendo de 530 o total de exames não realizados 

(Tabela 41). É difícil explicar porque em pouco menos da metade (530/1230, ou 43,1%) dos 

acidentes em que o paciente-fonte era conhecido, este não teve o seu estado em relação ao 

vírus C da hepatite averiguado. A inspeção de outras variáveis, como a categoria profissional 

ou o setor onde o acidente ocorreu, nada revela de especial. Destes 530 acidentes, 452 foram 

percutâneos, 460 envolveram sangue e 388 foram produzidos por ferimento auto-infligido por 

agulha, jelco ou bisturi. Existe a possibilidade de que estes exames não tenham sido 

registrados no protocolo. 
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5.21 - Os profissionais acidentados 

5.21.1 - Os profissionais acidentados conforme o teste para anticorpos anti-HIV 

 Dois profissionais, um do sexo masculino e outro do sexo feminino, eram 

soropositivos para HIV no momento do seu primeiro acidente. Outros 961 testes anti-HIV 

foram negativos. Entretanto, 128 destes exames eram repetições feitas nos mesmos 

profissionais. Por esta razão, o estado de anti-HIV negativo é conhecido apenas para 833 

profissionais (Tabela 42). Por esta razão, podemos dizer que entre os profissionais, a 

prevalência de infecção pelo HIV não pode ser menor do que dois sobre 1193, ou seja, de 

0,167%, atingindo porém, entre os profissionais testados, o valor de dois sobre 835, ou seja, 

0,239%. Esta prevalência é entretanto superestimada, pois em outros 358 profissionais esta 

condição sorológica não foi averiguada ou registrada no protocolo. 

5.21.2 - Os profissionais acidentados conforme as evidências sorológicas de infecção pelo 

HBV 

 Em quatro acidentes, quatro diferentes profissionais eram HBsAg-positivos, três dos 

quais do sexo feminino. O número de profissionais HBsAg-negativos foi de 478. Os outros 

711 profissionais não realizaram este exame, ou o exame não foi registrado no protocolo 

(Tabela 42). Três dos quatro profissionais HBsAg-positivos tinham história de vacinação 

prévia e dois receberam indicação de vacinação após o acidente. Um destes quatro pacientes 

era negativo para o anti-HBs, como esperado. O resultado deste exame era desconhecido nos 

outros três. Quanto ao anti-HBc, dois destes quatro profissionais eram positivos, um negativo 

e um ignorado. É provável que o profissional HBsAg-positivo, anti-HBs-negativo e anti-HBc-

negativo tivesse uma infecção muito recente; esta suposição, no entanto, não pôde ser 

comprovada, uma vez que este profissional só teve um acidente, sendo esta a sua única coleta 

de sangue. Este profissional foi um dos que vacinou-se para hepatite B, tendo interrompido a 

série vacinal na primeira dose por efeito adverso local (rubor, dor). A mesma incerteza quanto 

a existência de infecção recente ou antiga existe para o outro profissional HBsAg-positivo 

com anti-HBs e anti-HBc ignorados. Quanto aos dois outros profissionais HBsAg-positivos, 

anti-HBc-positivos e com anti-HBs ignorado, não se pode saber se tinham ou não infecção 

recente ou crônica, pois não há exames posteriores, nem informação sobre a classe de 

anticorpo dosada na pesquisa do anti-HBc. 
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 Quando se consideram apenas os acidentes em que o profissional era anti-HBs-

positivo, verificamos que o seu número é de 667. Como 96 destes acidentes eram 

reincidentes, o número de profissionais anti-HBs-positivos em pelo menos um dos seus 

acidentes é de 571 (Tabela 42). Duzentos e sessenta e um outros profissionais eram negativos 

para o anti-HBs. Este anticorpo não foi pesquisado nos 361 profissionais restantes, ou o 

resultado não foi registrado no protocolo. Dezessete dos 522 profissionais anti-HBs-positivos 

tinham também positividade para anti-HBc, o que sugere infecção natural pelo HBV. Nove 

destes profissionais tinham sido vacinados para hepatite B e dez receberam indicação de 

vacinação após o acidente. 

 Vinte e cinco profissionais eram anti-HBc-positivos (Tabela 42). Se somarmos estes 

25 profissionais anti-HBc-positivos com os dois outros que eram apenas HBsAg-positivos 

(um deles negativo e o outro ignorado para o anti-HBc), teremos 27 profissionais com 

evidências de infecção. Por esta razão, podemos dizer que entre os profissionais, a prevalência 

de infecção pelo HBV não pode ser menor do que 27 sobre 1193, ou seja, de 2,3%, atingindo 

porém, entre 482 os profissionais testados, o valor de 27 sobre 482, ou seja, 5,6%. Esta 

prevalência é entretanto superestimada, pois em outros 711 profissionais as evidências 

sorológicas de infecção pelo HBV não foram averiguadas ou registradas no protocolo. 

 Dos 1193 profissionais estudados, 1004 tinham história de vacinação prévia contra 

hepatite B. Cento e oitenta e três profissionais não tinham vacinação prévia, e este dado era 

ignorado nos seis profissionais restantes. Dos 1004 profissionais previamente vacinados, os 

anticorpos anti-HBs foram pesquisados em 655, dos quais 497 (75,9%) foram positivos. 

Destes 497 profissionais, 477 (96,0%) tinham três ou mais doses de vacina. Dos 158 

profissionais vacinados com anti-HBs negativo, 149 (94,3%) tinham tomado três ou mais 

doses de vacina. 

 A Tabela 43 mostra, para os 1150 acidentes em que esta informação era conhecida, o 

percentual de profissionais não vacinados, vacinados com uma ou duas doses, e vacinados 

com três ou mais doses de vacina para hepatite B. Os menores percentuais de vacinação 

completa ocorreram entre os técnicos de laboratório (38,4%), funcionários da limpeza 

(38,6%), alunos de enfermagem (54,3%) e auxiliares e técnicos de enfermagem (55,2%). Os 

profissionais com maior percentual de vacinação completa são os médicos, com um valor de 

81,4%. 
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5.21.3 - Os profissionais acidentados conforme o teste para anticorpos anti-HCV 

 Em 896 acidentes o anti-HCV do profissional foi pesquisado, sendo positivo em 

nove. Dos 1193 profissionais, 769 eram negativos para o anti-HCV (Tabela 42). O exame não 

foi solicitado nos restantes 415, ou o seu resultado não foi registrado no protocolo. Não se 

sabe se estes nove profissionais soropositivos para hepatite C foram encaminhados para 

algum tipo de acompanhamento. Supondo-se que todos eles fossem portadores, a prevalência 

de HCV entre os profissionais seria, no mínimo, de nove sobre 1193, ou seja, de 0,75%, ou no 

máximo, de nove sobre 778, ou seja, de 1,16%. 

Tabela 42. Profissionais acidentados conforme as evidências sorológicas de infecção pelo 

HIV, HBV e HCV 
 Não testados Negativos Positivos 

HIV 358 833 2 

HCV 415 769 9 

HBsAg 711 478 4
 *
 

Anti-HBc 844 324 25 

Anti-HBs 361
 **

 261
 ***

 571
 ****

 
* 2 profissionais anti-HBc-positivos; ** 5 profissionais anti-HBc-positivos; *** 3 profissionais anti-HBc-positivos;  *** 17 profissionais anti-

HBc-positivos 

 

Tabela 43. Profissionais não vacinados, vacinados com uma ou duas doses, e 

vacinados com três ou mais doses de vacina para hepatite B 

Função 
Número de doses da vacina contra HBV (%) 

0 1 a 2 3 ou mais Total 

Médico 8 3,5% 35 15,1% 188 81,4% 231 

Aluno de odontologia 1 2,6% 8 21,0% 29 76,3% 38 

Professores de medicina 2 22,2% 1 11,1% 6 66,7% 9 

Enfermeiro 10 14,1% 14 19,7% 47 66,2% 71 

Aluno de medicina 20 10,8% 44 23,8% 121 65,4% 185 

Aux./Téc. de enfermagem 69 19,0% 94 25,8% 201 55,2% 364 

Aluno de enfermagem 11 23,9% 10 21,7% 25 54,3% 46 

Funcionário da limpeza 27 30,7% 27 30,7% 34 38,6% 88 

Técnico de laboratório 20 27,4% 25 34,2% 28 38,4% 73 

Outros 12 37,5% 6 18,7% 14 43,7% 32 

Ignorado 3 23,1% 2 15,4% 8 61,5% 13 

Total 183 15,9% 266 23,1% 701 61,0% 1150 

 

5.22 - Profilaxia 

5.22.1 - Quimioprofilaxia com anti-retrovirais 

 Em 914 acidentes a quimioprofilaxia não foi julgada necessária, embora 21 dos 

pacientes-fonte envolvidos nestes acidentes fossem anti-HIV-positivos. Nos outros 543 

acidentes foi indicada a profilaxia anti-retroviral, recusada por 14 profissionais, embora em 
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um destes 14 acidentes o paciente-fonte fosse anti-HIV-positivo. Os motivos pelos quais 

houve a recusa não foram registrados. A Tabela 44 mostra a frequência de pacientes-fonte 

anti-HIV-positivos entre os acidentes que tiveram indicação de quimioprofilaxia e entre os 

quais a profilaxia foi julgada desnecessária. 

 

Tabela 44. Pacientes-fonte anti-HIV-positivos entre os 

acidentes que tiveram indicação de quimioprofilaxia e entre 

os que a profilaxia foi julgada desnecessária. 
Indicação de 

profilaxia 

Anti-HIV do 

paciente-fonte 
N % % Acumul. 

Sim Positivo 91 16,8 16,8 

 Negativo 311 57,3 74,0 

 Ignorado 141 26,0 100,0 

 Total 543 100  

Não Positivo 21 2,3 2,3 

 Negativo 626 68,5 70,8 

 Ignorado 267 29,2 100,0 

 Total 914 100,0  

2=100,613, p<0,0001 

 

 A Tabela 45 mostra a frequência de tipos de exposição entre os acidentes que 

tiveram indicação de quimioprofilaxia e entre os que a profilaxia foi julgada desnecessária. A 

Tabela 46 mostra a frequência do material orgânico envolvido no acidente entre os acidentes 

que tiveram indicação de quimioprofilaxia e entre os que a profilaxia foi julgada 

desnecessária. A Tabela 47 mostra a frequência da função do profissional entre os acidentes 

que tiveram indicação de quimioprofilaxia e entre os que a profilaxia foi julgada 

desnecessária. Embora a distribuição destas tabelas pareça similar, há diferenças significativas 

entre as duas situações, exceto no que diz respeito às funções dos profissionais, cuja 

distribuição não se diferencia significativamente entre os que receberam e os que não 

receberam quimioprofilaxia. 

 Como foi dito anteriormente, a profilaxia anti-retroviral foi indicada em 543 

acidentes, havendo recusa por parte de 14 profissionais. Os outros 529 profissionais fizeram 

uso de anti-retrovirais por um número de dias que variou conforme a Tabela 48, que mostra 

também o estado do paciente-fonte quanto ao anti-HIV. Embora os dados da tabela nem 

sempre sejam congruentes, percebe-se que os tratamentos foram curtos para os acidentes em 

que o paciente-fonte era HIV-negativo (93% dos 304 acidentes nesta situação tiveram 
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tratamento menor ou igual a três dias) e longos para os acidentes em que a sorologia do 

paciente-fonte para o anti-HIV era positiva ou ignorada (61% dos 225 acidentes nesta situação 

foram tratados por 28 dias). Em 90 dos 529 acidentes em que houve indicação de 

quimioprofilaxia o anti-HIV do paciente-fonte era positivo. 

 

Tabela 45. Tipos de exposição entre os acidentes que tiveram indicação 

de quimioprofilaxia e entre os que a profilaxia foi julgada 

desnecessária 
Indicação de 

profilaxia 
Tipo de exposição N % % Acumul. 

Sim Percutânea 487 89,7 89,7 

 Mucosas 47 8,7 98,3 

 Pele íntegra 7 1,3 99,6 

 Ignorado 2 0,4 100,0 

 Total 543 100,0  

Não Percutânea 776 84,9 84,9 

 Mucosas 109 11,9 96,8 

 Pele íntegra 22 2,4 99,2 

 Pele não íntegra 5 0,5 99,8 

 Ignorado 2 0,2 100,0 

 Total 914 100,0  

2=9,688, p=0,046 

 

Tabela 46. Material orgânico envolvido no acidente entre os acidentes 

que tiveram indicação de quimioprofilaxia e entre os que a profilaxia 

foi julgada desnecessária. 
Indicação de 

profilaxia 
Material orgânico N % % Acumul. 

Sim Sangue 473 87,1 87,1 

 Líquido pleural 1 0,2 87,3 

 Líquido ascítico 2 0,4 87,7 

 Fluido com sangue 10 1,8 89,5 

 Outros 10 1,8 91,3 

 Ignorado 47 8,7 100,0 

 Total 543 100,0  

Não Sangue 742 81,2 81,2 

 Liquor 4 0,4 81,6 

 Líquido ascítico 3 0,3 81,9 

 Líquido amniótico 1 0,1 82,1 

 Fluido com sangue 11 1,2 83,3 

 Soro ou plasma 1 0,1 83,4 

 Outros 41 4,5 87,9 

 Ignorado 111 12,1 100,0 

 Total 914 100,0  

2=18,288, p=0,019 
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Tabela 47. Função do profissional entre os acidentes que tiveram 

indicação de quimioprofilaxia e entre os que a profilaxia foi julgada 

desnecessária. 
Indicação de 

profilaxia 
Função N % % Acumul. 

Sim Auxiliar/Técnico de enfermagem 166 30,6 30,3 

 Médico 118 21,7 21,7 

 Aluno de medicina 81 14,9 15,1 

 Funcionário da limpeza 52 9,6 9,7 

 Enfermeiro 33 6,1 6,2 

 Técnico de laboratório 30 5,5 5,6 

 Aluno de enfermagem 20 3,7 3,7 

 Aluno de odontologia 14 2,6 2,4 

 Professores de medicina 7 1,3 1,3 

 Outros 17 3,1 3,0 

 Ignorado 5 0,9 0,9 

 Total 543 100 100 

Não Auxiliar/Técnico de enfermagem 338 37,0 37,0 

 Médico 198 21,7 58,7 

 Aluno de medicina 117 12,8 71,5 

 Enfermeiro 59 6,5 78,0 

 Técnico de laboratório 57 6,2 84,2 

 Funcionário da limpeza 54 5,9 90,1 

 Aluno de enfermagem 27 3,0 93,1 

 Aluno de odontologia 27 3,0 96,1 

 Professores de medicina 7 0,8 96,9 

 Outros 19 2,1 99,0 

 Ignorado 11 1,2 100,0 

 Total 914 100  

2=15,312, p=0,121 

 

 Setenta e três profissionais envolvidos nestes 90 acidentes fizeram uso de anti-

retrovirais pelos 28 dias indicados. Não há como saber, para os 17 profissionais restantes, por 

que motivo se deu a interrupção, uma vez que não havia, no protocolo, um campo para 

assinalar a interrupção por efeitos colaterais ou qualquer outro motivo. Em 304 acidentes o 

paciente-fonte era HIV-negativo e em 135 acidentes o paciente-fonte era desconhecido ou 

tinha o seu status sorológico frente ao HIV ignorado. Sessenta e seis profissionais (48%) 

envolvidos neste último tipo de acidente fizeram tratamento por 28 dias. 

 Dos profissionais envolvidos nos 304 acidentes em que o paciente-fonte era HIV-

negativo (Tabela 48), 283 fizeram uso de anti-retrovirais por três ou menos dias, dos quais 

250 por menos de um dia, muito provavelmente pela impossibilidade de saber que o paciente-

fonte era HIV-negativo antes de decorrido esse tempo. Interessantemente, três profissionais 

envolvidos em acidentes com pacientes HIV-negativos fizeram uso de anti-retrovirais por 28 
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dias. Em 141 (25,9%) dos 543 acidentes em que houve indicação de quimioprofilaxia, o 

estado do paciente-fonte quanto ao HIV permaneceu ignorado. 

 Dos profissionais envolvidos nestes 141 acidentes, 50 eram funcionários da limpeza 

(35,5%); 39 eram auxiliares ou técnicos de enfermagem (27,6%); 13 médicos (9,2%); 12 

alunos de medicina (8,5%); cinco auxiliares ou técnicos de laboratório (3,5%); cinco alunos 

de enfermagem (3,5%); três alunos de odontologia (2,1%); 2 enfermeiros (1,4%); e 11 

ignorados ou outros. A Tabela 49 mostra que a distribuição destas funções não foi 

essencialmente diferente entre os 267 acidentes em que não houve indicação de profilaxia e a 

situação do paciente-fonte quanto ao HIV era igualmente ignorada. 

 

Tabela 48. Número de dias uso de anti-retrovirais conforme o estado do 

paciente-fonte quanto ao anti-HIV e a indicação de quimioprofilaxia. 
 Dias  

de QP 

Anti-HIV do paciente-fonte 

 Positivo Negativo Ignorado Total 

Recusou-se a realizar a profilaxia 

indicada 
0 1 7 6 14 

 Total 1 7 6 14 

      

Realizou profilaxia indicada 0 1 0 0 1 

 1 6 250 18 274 

 2 1 20 0 21 

 3 0 13 1 14 

 4 0 6 1 7 

 5 0 6 1 7 

 6 0 1 1 2 

 7 0 1 1 2 

 8 1 0 0 1 

 10 1 0 0 1 

 12 1 2 0 3 

 14 1 1 0 2 

 15 3 1 4 8 

 18 1 0 0 1 

 28 73 3 66 142 

 30 0 0 1 1 

 Ignorado 1 0 41 42 

 Total 90 304 135 529 

      

Sem indicação de profilaxia 0 21 626 267 914 

 Total 21 626 267 914 
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Tabela 49. Distribuição das funções dos profissionais envolvidos conforme a indicação 

de profilaxia e a situação do paciente-fonte quanto ao HIV 
Indicação de profilaxia 

  Anti-HIV do paciente-fonte 

 Função Positivo Negativo Ignorado Total 

Sim Médico 27 78 13 118 

 Enfermeiro 11 20 2 33 

 Auxiliar/Técnico de enfermagem 33 94 39 166 

 Técnico de laboratório 3 22 5 30 

 Aluno de enfermagem 1 14 5 20 

 Funcionário da limpeza 0 2 50 52 

 Ignorado 1 1 3 5 

 Outros 2 6 9 17 

 Aluno de medicina 10 59 12 81 

 Professores de medicina 2 5 0 7 

 Aluno de odontologia 1 10 3 14 

 Total 91 311 141 543 

 Função Positivo Negativo Ignorado Total 

Não Médico 8 147 43 198 

 Enfermeiro 1 42 16 59 

 Auxiliar/Técnico de enfermagem 3 247 88 338 

 Técnico de laboratório 1 44 12 57 

 Aluno de enfermagem 1 20 6 27 

 Funcionário da limpeza 0 4 50 54 

 Ignorado 0 4 7 11 

 Outros 3 9 7 19 

 Aluno de medicina 3 91 23 117 

 Professores de medicina 0 2 5 7 

 Aluno de odontologia 1 16 10 27 

 Total 21 626 267 914 

 

 A Tabela 50 mostra os esquemas anti-retrovirais empregados em 543 acidentes nos 

quais houve indicação de quimioprofilaxia. Os esquemas tenderam a ser mais complexos 

(com o uso de um inibidor de protease como o indinavir ou o nelfinavir, ou ainda de outras 

combinações) nos casos em que o paciente-fonte era anti-HIV-positivo. Não há como saber se 

estes esquemas foram introduzidos desde o início ou modificados após o conhecimento de que 

o paciente-fonte era anti-HIV-positivo. 

5.22.2 - Vacinação e imunoglobulina para hepatite B 

 A Tabela 51 mostra a distribuição das indicações de vacina contra hepatite B e de 

imunoglobulina contra hepatite B conforme o estado sorológico do profissional quanto ao 

anti-HBs. Noventa e cinco (14,2%)dos 667 profissionais positivos para o anti-HBs receberam 

indicação de vacinação, 31 dos quais também receberam indicação de imunoglobulina. A 
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Tabela 52 mostra que nos acidentes ocorridos com estes 95 profissionais, em apenas três o 

paciente-fonte era HBsAg-positivo. Em outros 39 acidentes o estado do paciente-fonte quanto 

ao HBsAg era desconhecido. Nestes 42 acidentes, a indicação de HBIG teria sido correta se o 

profissional fosse anti-HBs negativo, o que não era o caso. 

 

Tabela 50. Esquemas anti-retrovirais empregados em 543 acidentes nos quais 

houve indicação de quimioprofilaxia. 
Indicação de profilaxia 

  Anti-HIV do paciente-fonte 

  Positivo Negativo Ignorado Total 

Sim ZDV + 3TC 57 286 133 476 

 ZDV + 3TC + Indinavir 14 18 4 36 

 ZDV + 3TC + Nelfinavir 16 1 2 19 

 Outros 4 0 1 5 

 Não usou 0 6 1 7 

 Total 91 311 141 543 

Não Não usou 21 626 267 914 

 Total 21 626 267 914 

 

 Por outro lado, 111 (39,6%) dos 280 profissionais anti-HBs negativos não receberam 

indicação de vacinação (Tabela 51), embora em um acidente o paciente-fonte fosse HBsAg-

positivo (Tabela 53). Em 13 destes acidentes, os profissionais receberam indicação da 

imunoglobulina, embora não tenham recebido indicação de vacinação. A única explicação 

possível para isto é a ausência de resposta prévia, por parte do profissional, a múltiplas 

vacinações contra hepatite B. Nestes 13 acidentes, oito profissionais tinham tomado três doses 

de vacina; um profissional tinha tomado duas doses; e ainda um outro tinha tomado apenas 

uma dose. Em três profissionais esta informação era ignorada. 

5.23 - Evolução 

 A Tabela 54 mostra a evolução dos 1457 acidentes. Algumas fichas tinham uma 

anotação sobre a ocorrência de abandono, tendo sido classificadas como tal. Em cinco fichas a 

evolução não foi registrada. Os profissionais restantes foram divididos em dois grupos, 

conforme a existência ou não de alguma indicação de tratamento (quimioprofilaxia, vacina 

para HBV, HBIG), constituindo os grupos de “alta sem conversão sorológica” e “alta por 

desnecessidade de tratamento”, respectivamente. Foram submetidos a alguma forma de 

acompanhamento 738 profissionais, e imediatamente liberados os outros 703. 
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Tabela 51. Distribuição das indicações de vacina contra hepatite B e 

de imunoglobulina contra hepatite B conforme o estado sorológico do 

profissional quanto ao anti-HBs. 
Anti-HBs do profissional 

   Indicação de HBIG 

   Sim Não Ignorado Total 

Positivo 
Indicação 

de vacina 

contra 

hepatite B 

Sim 31 64 0 95 

 Não 15 554 1 570 

 Ignorado 0 0 2 2 

  Total 46 618 3 667 

Negativo 
Indicação 

de vacina 

contra 

hepatite B 

Sim 67 96 2 165 

 Não 13 98 0 111 

 Ignorado 0 0 4 4 

  Total 80 194 6 280 

Ignorado 
Indicação 

de vacina 

contra 

hepatite B 

Sim 50 83 0 133 

 Não 20 348 0 368 

 Ignorado 0 3 6 9 

  Total 70 434 6 510 

 

Tabela 52. Acidentes ocorridos com os 95 

profissionais anti-HBs-positivos que receberam 

indicação de imunoglobulina. 
  Indicação de HBIG 

  Sim Não Total 

HBsAg do 

paciente-

fonte 

Positivo 2 1 3 

Negativo 14 39 53 

Ignorado 15 24 39 

 Total 31 64 95 

 

Tabela 53. Distribuição dos profissionais anti-HBs negativos 

que não receberam indicação de vacinação conforme o HBsAg 

do paciente-fonte. 
HBsAg do paciente-fonte N % % Acumul. 

Positivo 1 0,9 0,9 

Negativo 62 55,9 56,8 

Ignorado 48 43,2 100 

Total 111 100  
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 Onze profissionais abandonaram o acompanhamento antes do seu término. Na 

verdade, um destes profissionais recusou-se a fazer uso de quimioprofilaxia (Tabela 55). Um 

outro não teve indicação de profilaxia. Os outros nove chegaram a tomar os anti-retrovirais 

prescritos por algum tempo, mas ainda assim, ou a despeito disso, tiveram a sua ficha 

marcada como abandono (Tabela 56). 

Tabela 54. Distribuição dos acidentes conforme a evolução. 
Evolução do caso N % % Acumul. 

Alta com conversão sorológica 2 0,1 0,1 

Alta sem conversão sorológica 736 50,5 50,7 

Abandono 11 0,8 51,4 

Alta por desnecessidade de tratamento 703 48,2 99,7 

Ignorado 5 0,3 100 

Total 1457 100  

 

Tabela 55. Distribuição dos acidentes conforme a evolução e a recusa à 

quimioprofilaxia indicada. 
 Recusou quimioprofilaxia indicada 

Evolução do caso Sim Não Total 

Alta com conversão sorológica 0 2 2 

Alta sem conversão sorológica 13 723 736 

Abandono 1 10 11 

Alta por desnecessidade de tratamento 0 703 703 

Ignorado 0 5 5 

Total 14 1443 1457 

 

Tabela 56. Número de dias de tratamento entre os 

pacientes que abandonaram a quimioprofilaxia 
Dias de quimioprofilaxia N % % Acumul. 

0 2 18,2 18,2 

1 5 45,5 63,6 

2 1 9,1 72,7 

8 1 9,1 81,8 

15 1 9,1 90,9 

18 1 9,1 100 

Total 11 100  

 

5.24 - As soroconversões 

 Dois profissionais soroconverteram, ambos para hepatite C. Os dados sobre estes 

dois profissionais são os que se seguem: 

 A auxiliar de enfermagem “A”, de 46 anos de idade, teve seu primeiro acidente 

registrado no estudo sob o número xxxx-01 a 18 de maio de 2000. O acidente, que tinha 
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ocorrido no Setor de Emergência de adultos, foi notificado e atendido imediatamente. O 

acidente foi motivado por um reencape de agulha, após a aplicação de medicação intravenosa. 

A profissional não usava luvas ou óculos protetores. O uso de outros equipamentos de 

proteção individual está registrado como sendo ignorado. A profissional já tinha uma história 

de acidente anterior ao início do nosso estudo, ocorrido em um setor ignorado do hospital, e 

para o qual também se desconhece se houve ou não qualquer tipo de acompanhamento. Em 

seu acidente de 18 de maio de 2000, o paciente-fonte era conhecido e negativo para anti-HIV, 

anti-HCV e HBsAg, mas os outros marcadores de hepatite B (anti-HBs e anti-HBc) eram 

ignorados. A profissional era negativa para anti-HIV, anti-HCV e HBsAg, sendo os outros 

marcadores de hepatite B igualmente ignorados. A profissional tinha história de vacinação 

contra hepatite B, com três doses de vacina, e fez uso de anti-retrovirais (ZDV e 3TC) durante 

um dia, não recebendo indicação de vacina ou imunoglobulina para hepatite B. A alta se deu 

sem conversão sorológica, com paciente-fonte soronegativo. 

 O seu segundo acidente ocorreu também no Setor de Emergência de adultos e 

recebeu o número xxxx-02 a 17 de março de 2001, tendo sido atendido em dez minutos. O 

motivo do acidente foi perfuração auto-infligida pelo dispositivo em uso, no caso um Jelco, 

durante uma punção venosa. A profissional mais uma vez não usava luvas ou óculo protetor. 

O uso de outros equipamentos de proteção individual é ignorado. O paciente-fonte era 

conhecido, negativo para anti-HIV e HBsAg, mas positivo para anti-HCV. Os outros 

marcadores de hepatite B eram ignorados. A profissional era negativa para anti-HIV e anti-

HCV, e positiva para anti-HBs. Os seus resultados para HBsAg e anti-HBc eram ignorados. A 

profissional mais uma vez tomou um dia de anti-retrovirais, a saber ZDV e 3TC. Houve alta 

sem conversão sorológica. Não há relato sobre o acompanhamento necessário a uma 

profissional exposta ao vírus da hepatite C, isto é, sobre a mensuração das aminotransferases 

e/ou carga viral nos meses seguintes ao acidente. 

 No dia 16 de fevereiro de 2003 a profissional voltou a acidentar-se, registrando-se 

este seu último acidente sob o número xxxx-03, uma hora e vinte minutos depois de ocorrido. 

O acidente deu-se em setor ignorado do hospital, por perfuração por agulha sem lúmen, 

durante a limpeza do ambiente (retirava material de sutura já utilizado). O uso de material de 

proteção individual era ignorado, inclusive o de luvas. O paciente-fonte foi registrado como 

sendo ignorado. A profissional fez uso, mais uma vez, de anti-retrovirais (ZDV e 3TC) por 

um dia. A profissional era, como esperado, ainda anti-HBs positiva mas, inexplicavelmente, 
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recebeu indicação de vacina e imunoglobulina para hepatite B. A alta deste acidente foi dada 

por abandono. No entanto, a profissional também soroconverteu para o anti-HCV. Há na ficha 

deste terceiro acidente a seguinte anotação: “sorologias anteriores desconhecidas, 

provavelmente negativas, exceto para HCV adquirido após acidente para o qual está em 

tratamento”. Não fica claro se este “tratamento” se refere ao uso de fármacos contra o HCV, 

ou se é apenas um simples acompanhamento. O que parece claro é que a profissional 

soroconverteu, muito provavelmente em decorrência do seu segundo acidente. A alta desse 

segundo acidente foi, por esta razão, modificada para “alta com conversão sorológica”. 

 O cirurgião-geral “B”, de 51 anos, teve o seu primeiro acidente registrado sob o 

número yyyy-01 a 2 de maio de 2000. O profissional foi atendido em 30 minutos. O acidente 

ocorreu no Centro Cirúrgico, por perfuração pelo dispositivo em uso, qual seja, uma agulha 

com lúmen, durante punção venosa. O profissional usava luvas, mas o uso de outros 

equipamentos de proteção é ignorado. O profissional tinha relato de acidente anterior ao início 

do nosso estudo, em setor ignorado do hospital. Não se sabe se houve ou não 

acompanhamento deste acidente anterior. No seu acidente de 2 de maio de 2000, o paciente-

fonte era conhecido, e negativo para anti-HIV e anti-HCV, sendo os marcadores de hepatite B 

ignorados. O profissional era negativo para anti-HCV, anti-HBc e anti-HIV. Era positivo para 

anti-HBs. O resultado de HBsAg era ignorado. O profissional tinha história de uso de três 

doses de vacina para hepatite B e fez uso de anti-retrovirais (ZDV e 3TC) durante um dia. 

Não houve indicação de vacina ou imunoglobulina para hepatite B. A alta foi “sem conversão 

sorológica”. 

 No dia 10 de setembro de 2003 o profissional voltou acidentar-se. O acidente 

recebeu o número yyyy-02 e foi atendido em 30 minutos. Ocorreu no Setor de Emergência de 

adultos, por perfuração percutânea com um Jelco. O profissional usava luvas, mas o uso de 

outros equipamentos de proteção é ignorado. O paciente-fonte era conhecido e anti-HCV-

positivo. Todos as outras sorologias estão marcadas “ignorado”. O profissional era negativo 

para anti-HCV e anti-HIV no momento do acidente. Era positivo para o anti-HBs, mas os 

outros marcadores de hepatite B eram ignorados. O profissional fez novamente uso de um dia 

de anti-retrovirais, a saber ZDV e 3TC. O sorologia para HCV do profissional tornou-se 

positiva durante o acompanhamento e a alta foi posteriormente dada “com conversão 

sorológica”. 



 

 

6 DISCUSSÃO 

6.1 - Aspectos humanos de difícil quantificação 

 Antes que se possa analisar de modo puramente quantitativo os resultados obtidos 

neste estudo, é necessário abordar os aspectos humanos do problema, pois, como disse 

Terêncio há mais ou menos dois mil anos, “nada do que é humano me é estranho”. Estes 

aspectos humanos são, para mim, os mais importantes, e me causaram, durante todo o tempo 

em que acompanhei estes acidentes, profunda impressão. 

 Talvez eu tenha, a respeito dos acidentes que acompanhei, e das reações emocionais 

que ainda hoje presencio, uma visão que é, em tudo, afetada pelo fato de ter, durante longos 

anos, trabalhado em um serviço de doenças infecciosas, onde convivi com profissionais 

acostumados a lidar tranquilamente, em suas rotinas diárias, com doenças transmissíveis 

como tuberculose, hanseníase, doença meningocócica, sarampo, difteria e, nos últimos 

tempos, aids. Com a crescente incidência de acidentes perfurocortantes, pude perceber, nos 

últimos anos, que a possibilidade de contágio pode desencadear intensas reações emocionais e 

sofrimento profundo, reações e sofrimento que eram, de uma certa forma, novos para mim. 

 Por outro lado, testemunhamos, num passado não muito distante, fatos que hoje 

seriam inadmissíveis. Certas precauções, hoje corriqueiras, inexistiam. Lembro bem do tempo 

em que era rotineiro, por exemplo, a coleta de sangue sem luvas. O tempo em que o 

atendimento aos pacientes com tuberculose era feito sem qualquer tipo de máscara. O tempo 
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em que os profissionais do laboratório pipetavam com a boca os líquidos orgânicos que lhes 

eram enviados. Quanto aos cirurgiões em geral, e obstetras em particular, era comum vê-los, 

especialmente durante suas atividades no centro cirúrgico, ou em partos, com seus capotes 

sujos de sangue, capotes estes que não eram, na época, impermeáveis. É nisto que consiste, 

talvez, a minha convicção de que grande parte dos profissionais que hoje sofre intensamente 

quando vítimas de um acidente perfurocortante era, há mais ou menos 25 anos atrás, insciente 

do perigo que corria. 

 Este estado de coisas começou a mudar com a aids. Em primeiro lugar, o 

atendimento aos pacientes com aids ressentiu-se do medo do contágio, pois havia, no início, 

muita incerteza sobre o modo ou modos pelos quais a doença era transmitida. É preciso 

reconhecer que os profissionais do Serviço de DIP, afeitos à sua antiga tranquilidade frente às 

doenças contagiosas, saíram-se razoavelmente bem nesta situação de insegurança. O impacto 

para nós, do Serviço de DIP, foi de natureza totalmente diversa, e não pequeno: é que os 

nossos pacientes eram, em sua grande maioria, acometidos de quadros agudos, por vezes 

muito graves sem dúvida, mas que se resolviam em poucos dias, quando não em horas, pela 

cura ou pelo óbito. Em outras palavras: nossos pacientes curavam-se ou morriam, e raramente 

caminhavam para a cronicidade. As poucas exceções eram, talvez, os pacientes acometidos de 

paracoccidioidomicose e hanseníase, estes últimos, aliás, em geral atendidos pela 

dermatologia. Nossos pacientes eram, também, em sua maioria, acometidos de infecções para 

as quais havia sempre a possibilidade de resposta aos antibióticos, pacientes para os quais, 

enfim, havia a esperança de um tratamento mais ou menos eficaz. Pois o choque que sofremos 

foi o de passar a ter, mais ou menos subitamente, pacientes para os quais não havia 

tratamento, pacientes que não só inexoravelmente morriam mas que, antes de faze-lo, 

tornavam-se cronicamente acometidos de uma doença terrivelmente debilitante, desfigurante 

e dolorosa sob o ponto de vista físico e psicológico, uma vez que era - e em grande parte 

ainda é - totalmente estigmatizada. 

 Em segundo lugar, houve uma drástica mudança de comportamento frente o contacto 

acidental com o material biológico proveniente dos doentes. A primeira manifestação de que 

havia uma nova consciência sobre o perigo apresentado por este tipo de material foi a 

inexplicável desaparição dos espécimens clínicos colhidos dos pacientes para exame. O fato 

de que as amostras de sangue, liquor, urina, etc., dos pacientes com aids sejam hoje em dia 

processadas normalmente mostram o quanto progredimos, ao longo destes anos. Um outro 
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sinal de que o perigo passara a ser conhecido foi, como vimos, a atitude frente aos acidentes 

perfurocortantes. O impacto emocional destes acidentes, a possibilidade, mesmo remota, “de 

adquirir aids”, passou a ter profundas repercussões para o profissional acidentado. A antiga 

despreocupação deu lugar a uma aguda consciência do perigo, às vezes intensa, manifestada 

por choro e nervosismo após um acidente. Infelizmente, estas reações, de grande interesse 

humano, não foram registradas na ficha de acompanhamento. 

 Como quantificar, por exemplo, histórias como a de uma profissional cujo casamento 

teve fim inesperado após o seu acidente, por ter sido repudiada pelo marido, médico, sob a 

alegação, sincera ou insincera, de que havia perigo de transmissão sexual, mesmo com 

preservativos? Ou de outra profissional que, acidentada durante um período de 

desabastecimento da imunoglobulina hiperimune contra hepatite B em todo o Brasil, voou no 

mesmo dia até os EUA para fazer uso do medicamento, acionando depois judicialmente o 

estado? Como deixar de mencionar a história da mãe que, ao saber que o filho era anti-HIV-

positivo, arrancou das mãos de uma auxiliar de enfermagem a seringa com que esta acabara 

de colher para exames o sangue do filho e, na tentativa de igualar seu destino ao dele, 

inoculou-se com o seu conteúdo? Na verdade, a ficha correspondente a este acidente foi 

descartada, pois não se tratava de uma profissional de saúde e a auxiliar de enfermagem não 

gerou um atendimento, pois felizmente não se feriu. Quanto ao filho, veio a falecer muitos 

anos depois, em estado de perfeita saúde, em decorrência de um acidente de motocicleta. 

Entre os casos descartados há também um, aliás também atendido indevidamente, relacionado 

à dupla agressão, por parte do companheiro, de uma paciente anti-HIV-positiva e de seu filho 

anti-HIV-negativo, utilizando-se para isso a mesma faca. Porque deixar de mencionar, 

também, o caso da técnica de enfermagem que, em pânico, e entendendo mal a prescrição 

médica, ingeriu de uma só vez os 14 comprimidos de zidovudina/lamivudina que lhe foram 

dados? Esta profissional, que veio a sofrer outros três acidentes, ficou em observação no 

Serviço de Emergência, sendo liberada no dia seguinte. A única consequência do seu ato foi 

uma hematúria que resolveu espontaneamente. 

 Os aspectos humanos dos acidentes são abordados por poucos estudos nacionais. Um 

deles é o de Garcia e Blank,
 45

 segundo o qual 

a exposição em si e a espera dos resultados de exames sorológicos podem provocar 

um abalo emocional importante. Além disso, durante o período de acompanhamento 

– quando ainda não está descartada a aquisição de infecção ocupacional, deve ser 
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feita a prevenção secundária, para evitar a possível transmissão para outras pessoas. 

Outras condutas devem ser tomadas, como: uso de preservativos durante as relações 

sexuais; contraindicação da doação de sangue, órgãos ou esperma; da gravidez e, em 

alguns casos, interrupção da amamentação. Dessa forma, a exposição também pode 

alterar as relações pessoais e sociais do acidentado. 

 Também Murofuse e colaboradores
 73

 afirmam que 

as consequências da exposição ocupacional aos patógenos podem afetar diretamente 

os trabalhadores atingindo-os física e psicologicamente, porém este tipo de acidente 

pode extrapolar a dimensão individual e ter repercussão nas relações familiares e 

sociais. (...) Os acidentes com objetos perfurocortantes com risco de contaminação 

por material biológico, como no caso das agulhas de injeção, dentre outros, são 

preocupantes também pelo impacto emocional forte e duradouro causado a suas 

vítimas. Mesmo quando não ocorre contaminação do trabalhador, o tempo de espera 

pelos resultados dos exames sorológicos é fator de preocupação e ansiedade que 

pode desencadear alterações comportamentais e até mesmo a perda do emprego; são 

também incômodos os efeitos colaterais das drogas profiláticas. 

 O acidente, como se vê, extrapola a área puramente profissional, e envolve a própria 

intimidade do indivíduo acidentado. Este aspecto também é longamente abordado por Ribeiro 

e Shimizu,
 91

 que apontam para o que chamam de “paradoxo hospitalar”: cuidar de enfermos e 

permitir que adoeçam as pessoas que deles cuidam, paradoxo este que seria causado pelo 

estresse e sobrecarga que influenciam o trabalho das equipes de saúde, em particular a de 

enfermagem. 

 Um outro sinal de estresse frente aos acidentes perfurocortantes é o fato de que 

alguns profissionais procuraram atendimento após acidentes que não envolviam material 

biológico de qualquer espécie, como, por exemplo, ferimentos perfurocortantes ao preparar 

medicamentos, cortar ataduras, etc. O que faz um profissional que se fere procurar este tipo de 

atendimento, quando não há, claramente, risco de contágio? E por que razão o médico 

atendente preenche uma ficha de atendimento de acidente com material biológico, a não ser 

por uma visão mítica e ilógica do que venha a ser este tipo de acidente? Um outro aspecto 

comportamental interessante é que muitos profissionais, após os acidentes, querem 

ansiosamente saber os resultados dos exames sorológicos dos pacientes-fonte, o que é 

compreensível. Têm, no entanto, certa dificuldade para colher os seus próprios exames. É 

interessante que o perigo de transmissão de hepatite, especialmente o da hepatite B, já 
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existente e conhecido muitos anos antes do surgimento da aids, nunca tenha desencadeado 

reações emocionais de tão grande intensidade, embora a taxa de soropositivos para o vírus da 

hepatite B entre profissionais de saúde pudesse, há alguns anos atrás, chegar a 25%.
 66

 

 Por outro lado, muitos profissionais, mesmo depois do advento da aids, continuam a 

demonstrar total indiferença frente ao perigo representado pelos acidentes. Como vimos, 

muitos deles nem sequer relatam os seus acidentes.
 34

 Há ainda o fato de que, durante as 

cirurgias, a percepção de que ocorreu um acidente pode ser muito baixa. Há trabalhos em que 

a ocorrência de exposição ao material biológico é evidenciada apenas pelo exame das luvas 

cirúrgicas descartadas após o término das cirurgias. As perfurações destas luvas podem ser 

facilmente demonstradas enchendo-as de água.
 41

 

6.2 - A discussão dos nossos resultados 

6.2.1 - Medidas de risco 

 Muitos estudos procuraram estabelecer medidas para calcular o risco que correm 

diferentes categorias profissionais, ou a que estão submetidos os profissionais que trabalham 

em diversos setores do hospital, em certos tipos de atividade, ou ainda os riscos relacionados a 

diversas outras variáveis segundo as quais os profissionais de saúde podem ser classificados. 

Estas medidas de risco geralmente assumem a forma de um coeficiente de risco, em que o 

número de acidentes é divido pelo número de profissionais e multiplicado por 100, como foi 

feito, por exemplo, no estudo de Bálsamo e Felli.
 5

 Ribeiro e Shimizu
 91

 empregaram, em seu 

estudo avaliando acidentes de trabalho, exatamente o mesmo coeficiente para calcular os 

riscos conforme o setor de trabalho no hospital. Reis e colaboradores,
 90

 em seu estudo com 

estudantes de medicina, empregam uma medida parecida, a taxa de acidentes, calculada como 

o número absoluto de acidentes sobre o número de estudantes entrevistados x 100. Oliveira e 

colaboradores
 78

 e Canini e colaboradores
 25

 empregam razões de chances entre acidentados e 

não acidentados, analisadas por regressão logística univariada e multivariada. Caixeta e 

Barbosa-Branco,
 23

 estudando os acidentes ocorridos em seis hospital de Brasília por meio de 

entrevistas aplicadas a um percentual fixo dos profissionais das diversas instituições, optaram 

por empregar um “coeficiente de acidentalidade” bem semelhante ao de Reis e 

colaboradores,
 90

 dividindo o número de acidentados entre os indivíduos entrevistados pelo 

total destes mesmos indivíduos e multiplicando por 100. Estes autores usaram o mesmo 
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método para estudar a aceitação da quimioprofilaxia, definindo para isso um “coeficiente de 

aceitação” em tudo semelhante. 

 Julgamos que estes índices, exceção feita às razões de chances empregadas por 

Oliveira e colaboradores
 78

 e Canini e colaboradores,
 25

 podem não refletir a verdadeira 

exposição da categoria, pois uma categoria numerosa pode expor-se durante tempo ínfimo, 

gerando coeficientes falsamente baixos quando o número de acidentes pela unidade de tempo 

é grande, ou pode ser pouco numerosa e expor-se muito, gerando coeficientes que são 

espuriamente altos quando o número de acidentes pela unidade de tempo é baixo. Em nosso 

entender, a melhor maneira de avaliar o grau de exposição é o número de pessoas-ano 

expostas ou, quando o tempo de exposição é diferente para diferentes categorias profissionais, 

o método empregado, entre outros autores,
 14,29,38,117

 por Garcia e Facchini,
 46

 o “full time 

equivalent worker-years”. Esta medida corresponde, como vimos na seção de revisão da 

literatura, a 40 horas por semana multiplicadas por 52 semanas, e é a que empregamos, neste 

estudo, para calcular as incidências nas diferentes categorias ao longo dos anos de observação. 

Garcia e Facchini,
 46

 chamam a atenção para o fato de que muitos fatores, além do tipo de 

denominador usado, podem ter influência nas taxas de incidência, entre eles a melhoria das 

notificações. Esta medida (a incidência por ETI) deveria ser considerada, portanto, e ainda 

segundo os mesmo autores, como “um dos muitos instrumentos disponíveis para monitorizar 

as tendências dos acidentes dentro de uma instituição, mas deveria ser usada com cautela para 

comparações entre as instituições”.
 46

 Poderíamos acrescentar que esta medida não contempla 

a intensidade das atividades nos diferentes setores, querendo dizer com isto que um certo 

número de ETI despendidos num ambulatório certamente não pode ser comparado com o 

mesmo número de horas despendido no setor de emergência. Também Bellissimo-Rodrigues 

e colaboradores,
 9

 em seu estudo sobre acidentes em dentistas em uma cidade do interior de S. 

Paulo, mediram o número de acidentes por pessoas-ano, encontrando uma incidência de 0,62 

acidentes por profissional-ano. Brevidelli e Cianciarullo,
 21

 estudando acidentes ocorridos 

durante seis anos na equipe de enfermagem de num hospital universitário de São Paulo, 

empregaram, para poder avaliar as tendências temporais nos diversos setores do hospital, 

taxas relacionando o número anual de acidentes ao fluxo anual de pacientes no setor, ou ao 

número de trabalhadores da equipe de enfermagem do setor no ano em questão. Incorporando 

o fluxo anual de pacientes no setor, é provável que estes autores tivessem em mente alguma 

forma de compensar as diferenças de intensidade do trabalho em diversos setores. 



121 

 

6.2.2 - Indivíduos sob maior risco 

 Empregando estes índices e medidas, diversos estudos procuraram determinar os 

fatores que pudessem ter, nas circunstâncias de cada estudo, influência maior ou menor na 

ocorrência de acidentes. No estudo caso-controle feito por Canini e colaboradores,
 25

 em 

trabalhadores de enfermagem, os fatores de risco para os acidentes, determinados por 

regressão logística, foram (1) reencapar agulhas; (2) ter poucos anos de prática de 

enfermagem; (3) trabalhar horas excessivas a cada semana; (4) trabalhar em plantões 

noturnos; (5) avaliar como sendo baixo o seu próprio risco de acidentar-se; e (6) ter sofrido 

lesões percutâneas prévias. Oliveira e colaboradores,
 78

 usando regressão logística univariada 

para a qual o acidente de trabalho era a variável resposta e diversos dados demográficos as 

variáveis explicativas, observaram que (1) a categoria profissional, (2) o tempo de trabalho na 

instituição e (3) a unidade em que estava lotado o trabalhador foram as variáveis que 

apresentaram associação estatisticamente significativa com os acidentes. Com o emprego do 

modelo multivariado, permaneceram significativas apenas o tempo de trabalho na instituição 

e unidade de lotação, bem como a interação entre o tempo de atuação e a unidade de lotação 

que, apesar de estar no valor limite da significância estatística (p=0,05), foi considerada como 

relevante dada a sua plausibilidade biológica. Este estudo, feito em profissionais do serviço de 

atendimento pré-hospitalar de Belo Horizonte, apresenta um aspecto inusitado: a categoria de 

motorista foi a que registrou o maior percentual de acidentes por material perfurocortante, 

apesar de não estar diretamente envolvida com o cuidado dos pacientes. Um estudo americano 

mostrou também que o número de acidentes é maior em paramédicos do que em médicos, 

uma vez que os primeiros atendem em condições adversas, como as que ocorrem em 

pacientes retidos sob escombros, ou que necessitam atendimento em ambulâncias em 

movimento.
 14

 Garcia e Facchini
 46 

 encontraram, em seu estudo sobre profissionais de postos 

de saúde em Florianópolis, uma incidência global de 11,9/100 ETI. No entanto, esta 

incidência é estatisticamente maior conforme certas variáveis, entre as quais (1) o maior nível 

educacional, (2) a categoria funcional, (3) a sobrecarga de trabalho, (4) as condições de 

trabalho, (5) o tabagismo e (6) a presença de acidentes prévios. Assim é que esta incidência 

foi (1) de 20,9 para os profissionais de nível superior, de 10,5 para os de nível médio e de 7.7 

para os de educação primária; (2) de 48,9 para os dentistas, de 34,5 para os auxiliares de 

odontologia, de 31,3 para os auxiliares de enfermagem, de 13,1 para médicos, de 11,6 para o 

pessoal da limpeza, de 4,8 para enfermeiras e de 0,4 para agentes comunitários; (3) de 20,3 

para os que se julgavam sobrecarregados de trabalho e de 7,6 para os que assim não se 
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julgavam; (4) de 20,4 para os que consideravam suas condições de trabalho inadequadas e de 

7,4 para os restantes; (5) de 28,4 para os que tinham história de acidente prévio e de 5,7 para 

os primários; (6) e de 20,5 para os tabagistas e de 8,7 para os não fumantes. A maior 

incidência em tabagistas foi atribuída pelos autores à ligação entre os fumo e desordens de 

ansiedade que dificultariam a concentração durante tarefas mais arriscadas. O trabalho de Reis 

e colaboradores
 90

 avaliou a variação do risco de acidentes em estudantes de medicina da 

Universidade Federal de Minas Gerais conforme seu progresso do quinto ao décimo segundo 

períodos do curso médico, e o acesso destes mesmos estudantes às medidas de biossegurança, 

quando necessário. Estes autores observaram a ocorrência de 349 acidentes em 236 dos 691 

estudantes entrevistados que, por sua vez, representavam o número total de estudantes da 

faculdade, de 1243. As taxas de risco calculadas, entretanto, variaram muito com os diferentes 

períodos do curso médico, sendo de 3,4 no quinto, 9,1 no sexto, 13,8 no sétimo, 25,2 no 

oitavo, 43,4 no nono, 53,1 no décimo, 57,4 no décimo primeiro e de 52,3 no décimo segundo. 

Nos últimos anos do curso, portanto, mais de 50% dos estudantes envolveram-se em 

acidentes. 

 O número de acidentes é maior, no nosso estudo, em profissionais do sexo feminino. 

Isto é uma constante na literatura consultada.
 2,5,25,46,73,108

 Como não temos a distribuição dos 

profissionais expostos quanto ao sexo, nada podemos dizer quanto a uma maior incidência de 

acidentes no sexo feminino. É provável que o sexo feminino predomine entre a maior parte 

dos profissionais expostos, especialmente na enfermagem, mas este dado não está disponível 

para nós. 

 Na literatura, a maior parte dos casos ocorre na faixa de 20 a 29 anos.
 73

 Oliveira e 

colaboradores,
 78

 estudando 262 profissionais do Serviço de Atendimento Pré-hospitalar de 

Belo Horizonte, encontraram que a idade dos 49 profissionais acidentados não diferia da dos 

outros 213 profissionais não acidentados. Ribeiro e Shimizu
 91

 estudaram 76 acidentes de 

trabalho (dos quais 69 com material biológico) em um hospital público e universitário de 

grande porte, observando que as faixas etárias em que ocorreram eram as de 21 a 30 anos em 

22,4% (17 acidentes), de 31 a 40 anos em 39,2% (31 acidentes), de 41 a 50 anos em 27,6% 

(21 acidentes), de 51 a 60 anos em 7,9% (6 acidentes) e ignorada em 1,3 % (um acidente). 

 A questão da idade pode ter importância quando se pensa que a maior propensão aos 

acidentes pode decorrer de inexperiência. No trabalho de Reis e colaboradores
 90

, um terço 
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dos estudantes de medicina se envolveu em acidentes. No final do curso, este percentual 

superou 50%. Os autores informam que os dados são semelhantes aos de trabalhos 

americanos e discutem a responsabilidade ética das escolas médicas. No entanto, parece 

plausível, neste caso, que o maior número de acidentes no final do curso não se deva à 

“inexperiência”, mas justamente ao contrário, ou seja, à “experiência” de uma atividade 

médica cada vez mais intensa. 

 Souza e colaboradores
 108

 estudaram 196 de 215 estudantes seniores de odontologia 

em três universidades públicas e três universidades privadas no Estado do Rio de Janeiro. Um 

questionário avaliou as práticas e atitudes dos estudantes durante o primeiro semestre de 

2003. Acidentes foram relatados por 31,1% dos estudantes. A perfuração por agulha de 

anestesia foi a causa de 37,1% dos casos, seguido das provocadas por extratores periodontais 

(9,8%), agulhas de sutura (8.2%), brocas (8.2%), sondas (6.5%), instrumentos de modelagem 

(4.9%) e instrumentos vários (25.3%). 

 Com a exceção óbvia dos estudantes e de uma parte dos médicos, grande parte dos 

nossos acidentados é relativamente jovem: a maioria deles está na faixa etária entre 20 e 49 

anos (Tabela 6). Não se pode afirmar rigorosamente que esta distribuição reflete a 

constituição etária da população exposta, pelos mesmos motivos descrito em relação à 

distribuição entre os sexos. Por outro lado, o esperado seria que os jovens se acidentassem 

mais, em virtude de sua inexperiência. Ainda assim, é provável que os acidentes reflitam, pelo 

menos em parte, a constituição etária dos profissionais expostos. 

 

 Os estudos brasileiros com os quais o nosso pode ser mais facilmente comparado 

mostram, de uma forma geral, que as categorias profissionais que mais se envolvem em 

acidentes com material biológico são as formadas pelos auxiliares de enfermagem, 

profissionais de odontologia e os empregados da limpeza.
 2,5,24,38,46,50,66,73,102,109

 A distribuição 

mais ou menos uniforme dos acidentes pelas diversas categorias profissionais, observada em 

diversos estudos, pode ser vista, com algumas  limitações, no Quadro 5, na INTRODUÇÃO. 

 Em nosso estudo, a frequência dos acidentes distribuiu-se pelas diferentes categorias 

funcionais do seguinte modo: auxiliares e técnicos de enfermagem, 504 acidentes (34,6%); 

médicos, 316 acidentes (21,7%), dos quais 191 em médicos residentes; alunos de medicina, 
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198 acidentes (13,6%); funcionários da limpeza, 106 acidentes (7,3%); enfermeiros, 92 

acidentes (6,3%); técnicos de laboratório, 87 acidentes (6,0%); alunos de enfermagem, 47 

acidentes (3,2%); alunos de odontologia, 41 acidentes (2,8%); e professores de medicina, 14 

acidentes (1,0%) (Tabela 21). Há grande participação dos estudantes, envolvidos em 286 

acidentes (19,6%). 

 Ao contrário do que ocorre com os outros dados sobre os profissionais expostos, 

temos, sobre as suas funções, alguma informação sobre a qual calcular, ainda que com 

algumas limitações, as incidências. Esta informação permite o cálculo do número de FTE 

(“full time equivalent worker years”), ou seja, do tempo durante o qual as diferentes 

categorias estiveram expostas, seja pelo trabalho, seja pelo estudo (Tabela 22, Figura 9). As 

categorias que mais contribuem para o total de exposição são, como vimos, a dos auxiliares e 

técnicos de enfermagem (23% da exposição total), médicos (16%) e estudantes de 

odontologia (14%) (Figura 9). As incidências calculadas pelo tempo de exposição foram, ao 

longo dos 12 anos do estudo, e para cada categoria (Tabela 24), de 9,70 acidentes para cada 

100 ETI entre os técnicos e auxiliares de laboratório; de 9,52/100 ETI entre os estudantes de 

medicina; de 9,48/100 ETI entre os profissionais de limpeza; de 9,18/100 ETI entre os 

técnicos e auxiliares de enfermagem; de 8,62/100 ETI entre os médicos; e de 4,77/100 ETI 

entre os enfermeiros. A incidência global foi de 6,18/100 ETI. 

 Nosso estudo se diferencia, portanto, pela maior incidência em técnicos de 

laboratório, estudantes de medicina e, concordando com os demais estudos, dos profissionais 

de limpeza. Não é improvável, tal como sugerem muitos autores, que a negligência dos 

colegas de outras categorias funcionais, que descartam inadequadamente o material 

perfurocortante, seja a responsável pela incidência mais alta entre os funcionários da limpeza. 

Nossa incidência entre os estudantes de odontologia é relativamente baixa. Não fica claro se 

nosso estudo pode ser comparado com os outros estudos brasileiros que avaliaram a situação 

entre dentistas, quase sempre grandes vítimas deste tipo de acidente, uma vez que estes 

estudos quase sempre tratam de acidentes ocorridos durante a prática odontológica em 

consultórios. Quanto aos técnicos de laboratório, eles incluem, em nosso hospital, o pessoal 

da coleta de sangue, o que pode explicar o fato de apresentarem a maior incidência de 

acidentes. 
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6.2.3 - Características do acidente 

6.2.3.1 - Circunstâncias 

 Nem sempre é fácil relatar as circunstâncias do acidente. Um médico feriu o dedo ao 

retirar do sapato uma agulha sobre a qual tinha pisado. Durante uma cirurgia, um outro 

médico feriu o colega com o bisturi. Um cinegrafista, filmando uma cirurgia 

bucomaxilofacial, feriu-se quando a cirurgiã ajustava o refletor tendo na mão um bisturi. O 

paciente-fonte mordeu o braço da profissional. Muitos acidentes se dão por negligência com o 

equipamento de proteção individual, como no caso, por exemplo, do material de curativo que 

respingou sobre os olhos de duas alunas de enfermagem. Outros acidentes ocorrem por pura 

distração, como no caso do residente que estendeu a mão para retirar das mãos de um interno 

a seringa com que este havia acabado de colher uma gasometria. Há inúmeras formas de 

acidentar-se: a professora de medicina que, com um gesto brusco, feriu um aluno; um 

profissional fez um gesto súbito, ferindo o colega ou a si mesmo. 

 A literatura chama atenção para o grande número de acidentes com agulha em que o 

paciente-fonte é desconhecido, o que só pode significar que as agulhas estavam mal 

descartadas no ambiente e não sendo usadas num procedimento, caso em que o paciente-fonte 

seria conhecido.
 2

 Quinze dos 43 acidentes estudados por Murofuse e colaboradores, por 

exemplo, deveram-se ao descarte inadequado de material perfurocortante no ambiente.
 73

 

Alguns trabalhos estrangeiros descrevem o mesmo problema.
 1,120

 

 Embora a maior parte dos procedimentos envolva a atividade médico-cirúrgica ou de 

enfermagem, o terceiro procedimento envolvido nos acidentes de nosso estudo é, em 

frequência, a limpeza do ambiente (Tabela 34), o que sem dúvida reflete o abandono dos 

dispositivos perfurocortantes no ambiente, roupas, bancadas, etc. (Tabela 33). É interessante 

notar que a limpeza do ambiente, feita na maior parte das vezes por funcionários da limpeza, é 

também, muitas vezes, atribuição dos profissionais de enfermagem, que recolhem o material 

que outros usaram em procedimentos cirúrgicos, punções e no preparo e administração de 

medicação. No entanto, as agulhas deixadas no lixo vitimam principalmente os funcionários 

da limpeza. 
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6.2.3.2 - Distribuição ao longo do tempo 

 Dos trabalhos consultados, poucos descrevem a distribuição dos acidentes ao longo 

do tempo. Tomazin e Benatti,
 110

 estudando os acidentes envolvendo apenas o pessoal de 

enfermagem de um hospital universitário paulista, notaram que os acidentes eram mais 

comuns em junho e durante o dia. Neste estudo, os acidentes perfurocortantes ocorreram com 

maior frequência no mês de junho (22,7%), seguido dos meses de março (13,6%) e setembro 

(13,6%). Quanto à hora do dia, o pico da ocorrência foi às 15 horas, no plantão da tarde. Não 

houve registro de acidentes no horário noturno, entre 22 e seis horas. Isto se relaciona, 

segundo as autoras, aos períodos do dia em que é administrado o maior número de 

medicações. As autoras citam três trabalhos com conclusões iguais às suas.
 11,18,104

 Canini e 

colaboradores,
 24

 notaram que os acidentes eram mais frequentes em agosto. Tal como em 

nosso trabalho, nenhuma destas diferenças foi estatisticamente significativa. Quanto às horas 

do dia, embora não tenham descrito a distribuição dos acidentes pela hora de ocorrência, 

Canini e colaboradores,
 25

 verificaram que um dos preditores da ocorrência de acidentes era 

justamente o plantão noturno. Isto não se coaduna com os nossos achados, em que a maior 

parte dos acidentes ocorreu pela manhã, nem com os de Tomazin e Benatti.
 110

 Também 

Ribeiro e Shimizu,
 91

 estudando 273 acidentes de trabalho de todo o tipo (não só os 

perfurocortantes) registrados de janeiro de 1998 a dezembro de 2002 no Serviço de 

Assistência Médica e na Comissão de Controle de Infecções Hospitalares de um hospital 

universitário público de grande porte, encontraram menor número de acidentes no período 

noturno, em virtude da redução da carga de trabalho. Os acidentes ocorreram pela manhã (6 h 

às 12 h) em 33% das vezes; à tarde (12 h a 18 h) em 25% das vezes, à noite (18 h a 24 h) em 

14% e de madrugada (0 h a 6 h) em 2% das vezes. Da mesma forma, Almeida e Benatti
 2
 

notaram que os acidentes eram mais comuns pela manhã, declinando à tarde e tornando-se 

mais raros à noite.  

. A distribuição dos nossos acidentes ao longo do tempo é desigual. No ano de 1997 os 

estudo abrange apenas os meses de novembro e dezembro. De novembro de 2008 a julho de 

2009 o número de acidentes também foi menor; pois o Serviço de DIP esteve, neste período, 

em obras, e parte dos atendimentos aos acidentes foi feito em outros locais do hospital. 

Também a partir dessa época houve carência de médicos plantonistas, e os plantões noturnos 

passaram a ficar a cargo do Serviço de Emergência. Não há razão conhecida para o menor 

número de acidentes nos anos de 1999, 2001 e 2002. Não há diferença significativa na 
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distribuição dos acidentes ao longo dos meses do ano, embora o seu número tenda a ser menor 

nos meses de janeiro e fevereiro (Tabela 26). Quanto aos dias da semana, o número de 

acidentes é significativamente menor nas sextas-feiras, sábados e domingos (Tabela 27). 

Quanto à hora do dia, conhecida em 1414 dos nosso acidentes, verifica-se que estes são 

menos frequentes nas primeiras horas da madrugada, passam a ser numerosos nas primeiras 

horas da manhã e declinam à tarde e à noite (Figura 11). Durante a tarde, o número de 

acidentes é um pouco menor às 13 horas, o que talvez seja motivado pelo horário de almoço 

Esta distribuição horária é a mesma para todos os setores, com a exceção dos Setores de 

Diagnóstico, onde os acidentes parecem concentrar-se num momento da manhã um pouco 

anterior, por volta das dez horas, e no ambulatório, onde o acidentes se concentram pela 

manhã, mas também num outro período da tarde, por volta das 16 horas. Também na 

Emergência e nas Enfermarias de Adultos parece haver um aumento do número de acidentes 

entre as 17 e 18 horas (Figura 12), provavelmente porque este é, dos horários padronizados 

para a aplicação de medicamentos intravenosos, o que coincide com o fechamento do plantão. 

Por volta do horário padronizado das doze horas, isto é entre dez e doze horas, ocorre o maior 

número de acidentes. Quanto ao pequeno número de acidentes ocorridos nos horários 

padronizados das seis e das 24 horas, pode-se atribuí-lo talvez à relativa calma do trabalho 

nestes horários, onde não há solicitações outras ao profissional no momento em que este 

aplica a medicação, nem outros fatores de distração, comuns durante o dia. A distribuição 

geral dos acidentes conforme a hora do dia também não é respeitada pelos técnicos de 

laboratório, que tendem a concentrar seus acidentes nas primeiras horas da manhã, o que 

decorre, sem dúvida, do fato de estarem encarregados das coletas das amostras sanguíneas de 

rotina, no início do turno de trabalho (Figura 13). 

6.2.3.3 - Tipo de exposição 

 Ribeiro e Shimizu
 91

 estudaram 76 acidentes de trabalho (não só perfurocortantes) 

envolvendo o pessoal de enfermagem (enfermeiros, auxiliares de enfermagem e auxiliares 

operacionais de serviços diversos, para os quais o coeficiente de risco encontrado foi de 4,3) e 

197 acidentes vitimando profissionais de outras categorias (médicos, dentistas, farmacêuticos, 

auxiliar de nutrição, pessoal de manutenção e limpeza, técnico de laboratório, para os quais o 

coeficiente de risco foi de 11,2). A maior parte dos acidentes ocorreu no setor de trabalho. 

Dos acidentes envolvendo a enfermagem, 8% eram acidentes de trajeto, na sua maior parte 

quedas ao subir ou descer dos ônibus, e 88% acidentes com material biológico. 
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 Na maior parte dos estudos consultados,
 2,5,28,73,91,102

 as lesões percutâneas 

envolvendo agulhas foram as mais frequentes (em relação às mucocutâneas ou envolvendo 

outros perfurocortantes). No trabalho de Cavalcante e colaboradores,
 28

 por exemplo, 169 

acidentes (50%) ocorreram por agulhas e outros instrumentos perfurocortantes. Marino e 

colaboradores,
 66

 estudando 1300 acidentes notificados ao Serviço de Prevenção e Controle de 

Infecções Hospitalares dos Hospitais de São Paulo, notaram que 90% deles foram 

percutâneos, a maior parte causada por descarte inadequado do material hospitalar. Marziale 

& Rodrigues,
 68

 fazendo uma revisão bibliográfica, observaram que a análise dos artigos 

publicados permite identificar o reencape de agulhas como o principal fator associado à 

ocorrência do acidentes percutâneos e que os auxiliares e técnicos de enfermagem são os que 

mais comumente realizam esse procedimento inadequado. 

 As exposições percutâneas parecem decorrer de uma certa relutância dos 

profissionais em aderir às medidas de precaução. Em um trabalho feito com dentistas, 

Belíssimo-Rodrigues e colaboradores
 9

 notaram que 117 dos 130 dentistas que usavam 

agulhas admitiam reencapá-las, 104 deles usando ambas as mãos, o que é mais perigoso, e os 

outros 13 usando a técnica de “pescaria” com apenas uma das mãos. Treze destes 117 

profissionais foram vítimas de pelo menos um acidente envolvendo agulhas, fato que não 

ocorreu em nenhum dos outros 13 (que não reencapavam as agulhas). 

 Mesmo com treinamento, esta situação tem solução difícil. Em um trabalho feito em 

seis hospitais do Distrito Federal, Caixeta e Barbosa-Branco
 23

 verificaram que o 

conhecimento do profissional sobre biossegurança não diminuiu o coeficiente de 

acidentabilidade de trabalho envolvendo material biológico nos dois anos do estudo. Os dados 

apontam um coeficiente mais elevado para aqueles que referem ter recebido treinamento 

(44,5) do que para os que não receberam (37,3). O fato de os profissionais de saúde terem ou 

não conhecimento do risco de transmissão ocupacional do HIV não interferiu 

significativamente nos coeficientes de acidentabilidade de trabalho, maiores entre aqueles que 

conheciam o risco (41,2). Observou-se, por exemplo, um maior coeficiente de 

acidentabilidade entre aqueles que sabem que não se deve reencapar agulhas. O mesmo é 

constatado por Canini e colaboradores,
 25

 para os quais as medidas educacionais devem 

“superar os limites impostos por métodos convencionais de promoção e prevenção em saúde”, 

uma vez que profissionais treinados por estes métodos admitem reencapar agulhas. As 



129 

 

limitações dos programas educacionais também é reconhecida em uma revisão inglesa sobre o 

assunto.
 13

 

 Em nosso estudo, 900 acidentes foram motivados por reencapes (169) e perfurações 

auto-infligidas (731) (Tabela 33). Não temos como avaliar o grau de instrução e compreensão 

destes profissionais. 

6.2.3.4 - Material biológico 

 Em diversos estudos,
 2,28,45

 o segundo tipo de exposição é o de mucosas e pele a 

material biológico de toda ordem, na maior parte das vezes sangue. No trabalho de Cavalcante 

e colaboradores,
 28

 por exemplo, houve, em 75 acidentes (22%) apenas contacto prolongado 

de sangue com membranas mucosas e pele lesada, e em 94 (28%) exposição a urina, fezes e 

liquor de pacientes com aids. Esse tipo de acidente geralmente ocorre por falta de uso do EPI, 

principalmente óculos, em procedimentos que expõem ao contato com o sangue e líquidos 

corporais. Poucos estudos avaliam o uso de óculos. No estudo de Bálsamo e Felli,
 5

 20,8% dos 

profissionais não usava nenhum tipo de EPI durante o acidente. Segundo levantamento feito 

por Shimizu e Ribeiro,
 102

 os estudos mostram que a maioria  dos trabalhadores da saúde 

conhece a importância dos EPI, porém não tem o cuidado de usá-los ao prestar assistência aos 

pacientes. No trabalho de Lopes e colaboradores 
62

 a equipe de enfermagem estudada relatou 

que os funcionários encarregados da lavagem dos materiais resistem, muitas vezes, a usar os 

óculos e a máscara durante este procedimento. Estes mesmos autores notaram uma alta 

frequência de reencape das agulhas usando as mãos (45%). A frequência de lavagem das 

mãos após os procedimentos foi baixa (44%). Em 56 procedimentos de enfermagem, o uso de 

luva foi inadequado em 18%. Em 50 montagens de caixa coletora, 22% foram incorretas. De 

47 observações, o enchimento das caixas coletoras foi excessivo em 36%. Havia bom acesso 

às luvas (98% das observações), e boa disponibilidade delas (93% das observações). Já quanto 

às caixas coletoras, em 98% das observações estavam acessíveis, isto é, próximas, mas em 

apenas 78% das vezes estavam disponíveis. O estudo cita que o treinamento da montagem das 

caixas coletoras teve de ser repetido. No trabalho de Murofuse e colaboradores,
 73

 foi omitida 

em 84% dos acidentes a informação relativa ao uso de luvas pelo acidentado. Dos 16% 

restantes, 14% utilizavam luvas e 2% não. Reis e colaboradores,
 90

 avaliando alunos de 

medicina, observaram que 89,7% usavam luvas, 64,8% usavam aventais, 49,3% usavam 

máscaras e 33,0%. usavam óculos. Não usavam nenhum EPI 4,0% dos estudantes. Dos 

dentistas estudados por Bellissimo-Rodrigues e colaboradores,
 9

 13 nunca tinham usado 
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óculos protetores, 19 os tinham usado às vezes e 68 os usavam sempre. No entanto, grande 

parte desses óculos eram simples óculos de grau. Dos estudantes de medicina estudados por 

Reis e colaboradores,
 90

 apenas 33% usavam óculos no momento acidente. Já entre os 

estudantes de odontologia estudados por Souza e colaboradores,
 108

 84,2% usavam sempre 

este EPI; 10,2% o usavam às vezes; e 5,6% não o usavam nunca. Estes estudantes, no entanto, 

relataram que nem sempre os seus instrutores faziam o uso correto dos óculos protetores. 

 Uma das limitações da nossa ficha é não contar com um campo apropriado para o 

registro do uso dos EPI. Isto impôs uma limitação à análise do uso de luvas, por exemplo. Nos 

nossos 1457 acidentes, em apenas 612 consta que o profissional fazia uso de luvas (Tabela 

37), mas o uso de luvas só foi questionado em 888 acidentes. A aferição sobre o uso de luvas 

variou de procedimento para procedimento. Assim, o uso de luvas foi questionado em apenas 

570 dos 944 procedimentos que implicaram em alguma forma manipulação cirúrgica, de 

injeção de medicamentos ou de punção venosa ou arterial (isto é, procedimentos cirúrgicos; 

endoscopias, entubação, e procedimentos odontológicos; anatomia patológica e afins; cuidado 

com acessos vasculares; injeções e punções diversas) (Tabela 38). Nestes 570 acidentes em 

que esta pergunta foi feita, em apenas 396 (69,5%) constava o uso de luvas. O uso de luvas 

não está, por exemplo, registrado em todos os 186 de nossos acidentes que ocorreram durante 

cirurgias (Tabela 19), circunstância da qual se pode inferir o seu uso. O percentual de uso de 

luvas foi insatisfatório ou não aferido em diversos dos estudos revistos para a composição 

deste trabalho;
 9,23,62,73,110

 os percentuais são maiores quando os profissionais de saúde 

analisados são estudantes.
 90,108

 Também como ocorreu em muitos dos estudos, nosso estudo 

não abordou a região do corpo atingida no acidente, uma vez que este quesito, embora 

constante da ficha, foi irregularmente preenchido. 

6.2.4 - Setor de ocorrência 

 Nos estudos consultados, os setores de emergência, as unidades de terapia intensiva e 

as enfermarias de adultos são os locais onde os acidentes ocorrem em maior número.
 5

 Reis e 

colaboradores,
 90

 por exemplo, estudando acidentes ocorridos com estudantes de medicina, 

verificaram que o local dos seus 349 acidentes foi o setor de suturas de pequenas feridas em 

42.1%; a maternidade em 22.3%; o centro cirúrgico em 13.2%, o ambulatório de cirurgia em 

10.4%; a UTI em 3.7%; a enfermaria em 3.4%, o setor de primeiros socorros em 1.7% e 

outros setores em 3.2%. Já Ribeiro e Shimizu,
 91

 observaram que os locais onde mais 
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comumente ocorreram os acidentes foram o centro de pronto atendimento (30,3%), a pediatria 

clínica (32,8%), a clínica médica( 23,3%), a maternidade (22,5%), a clínica cirúrgica (20,8%), 

o ambulatório (15,1%), a UTI (6,1%), a UTI Neonatal (5,9%), o centro de esterilização de 

material (3,3%) e a  pediatria cirúrgica (3,2%). 

 A maior parte dos nossos acidentes (61%) ocorreu no setor de emergência, 

enfermaria de adultos, centro cirúrgico e unidades de tratamento intensivo (Tabela 19). 

Embora seja difícil saber o grau de exposição dos profissionais nestas áreas, é plausível que 

seja maior. Uma parte dos nossos acidentes ocorreu fora do HUAP, em especial os que 

vitimaram os alunos da Odontologia. 

6.2.5 - Reincidências 

 São dignas de nota as reincidências; Canini e colaboradores,
 26

 estudando acidentes 

em trabalhadores do setor de apoio hospitalar, verificaram que, dos 156 acidentes que 

observaram, nove (5,8%) eram reincidentes. Em outro trabalho,
 25

 este mesmo grupo de 

pesquisadores observou que, dentre 200 casos, 121 (60,5%) tinham sofrido lesões prévias, ou 

seja, seus acidentes eram reincidências, enquanto que apenas 54 dos 200 controles tinham 

qualquer tipo de acidente prévio, reincidência ou não. Segundo estes autores, os acidentes 

prévios são um dos fatores preditivos de um novo acidente. Garcia e Facchini,
 46

 em seu 

estudo feito em postos de saúde, observaram que 28 (27,2%) dos seus 103 acidentes eram 

reincidentes. No trabalho de Cavalcante e colaboradores,
 28

 cerca de 8% dos profissionais 

sofreram três ou mais acidentes: 91 dos 338 acidentes (26,9%) sofridos por 247 profissionais 

eram reincidências. No trabalho de Bellissimo-Rodrigues e colaboradores,
 9

 feito com 

dentistas, 43 (50,6%) dentre os 85 acidentes eram reincidências. Reis e colaboradores
 90

 

encontraram 349 acidentes em 236 estudantes de medicina, ou seja, 32,4% de reincidências. 

 Em nosso estudo, 264 (18,1%) dos 1457 eram reincidentes. Este percentual é mais 

alto se considerarmos a história de acidente anterior constante em 297 dos 1193 acidentes 

registrados em nosso estudo como sendo o primeiro. O número de acidentes reincidentes seria 

então de 264 mais 297, ou seja, de 561 acidentes reincidentes sobre um total de 1457, isto é, 

38,5%. 
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6.2.6 - Pacientes-fonte. 

 A prevalência de infecção pelo HIV em adultos brasileiros de ambos os sexos é de 

0,3 a 0,6%.
 113

 Já os valores relativos às infecções pelo HBV e pelo HCV são, 

respectivamente, de 5,5 e 1,5% na população geral da região sudeste.
 43,60

 A prevalência entre 

indivíduos hospitalizados é em geral mais alta, e alguns dos trabalhos consultados para a 

elaboração deste estudo
 2,50,66

 mostram taxas entre 10,9 e 20,0% para o HIV, entre 2,3 e 7,6 

para o HBV e entre 10,0 e 16,2 para o HCV. Não há menção, em grande parte dos trabalhos, 

ao status sorológico dos pacientes-fonte. No estudo de Marino e colaboradores,
 66

 20% dos 

pacientes-fonte eram anti-HIV-positivos, 10% eram positivos para hepatite C, e 7,6% 

positivos para hepatite B. Embora os pacientes-fonte não sejam descritos em detalhe, é pouco 

provável que estes percentuais, obtidos da notificação de 1300 acidentes ao Serviço de 

Prevenção e Controle de Infecções Hospitalares dos Hospitais de São Paulo, reflitam a 

prevalência destas infecções na população hospitalar como um todo, sendo também evidente 

que não representam a prevalência da população em geral. No estudo de Almeida e Benatti,
 2
 

170 pacientes-fonte eram desconhecidos (44,9%). Dos 209 conhecidos, 40 não fizeram 

sorologia anti-HIV; em 146 a sorologia foi negativa e em 23 positiva (13,6%). Dentre estes 

mesmos pacientes conhecidos, 165 não fizeram sorologia para hepatite B e C; dos outros 44, 

apenas um (2,3%) era positivo para hepatite B e seis (13,6%) positivos para hepatite C. 

Gutierrez e colaboradores,
 50

 estudando os 326 pacientes fonte conhecidos em 404 acidentes, 

verificaram que havia 47 anti-HCV-positivos (16,2%) entre os 290 pacientes examinados; 34 

anti-HIV-positivos (10,9%) entre os 311 examinados; e nove HBsAg-positivos (3,8%) entre 

236 pacientes-fonte testados. Dentre os 247 pacientes-fonte testados, 51 eram anti-HBc-

positivos. Dez pacientes tinham evidência de múltiplas infecções. Um estudo americano 

recente,
 7

 avaliando os acidentes perfurocortantes reportados ao serviço de saúde da 

Universidade da Califórnia (Los Angeles) de 1997 a 2009, encontrou que dos 3117 acidentes, 

424 envolviam pacientes-fonte com um ou mais dos três principais patógenos sanguíneos: 98 

pacientes-fonte (3,1%) tinham anti-HIV, 212 pacientes-fonte (9,4%) tinham anti-HCV, 77 

pacientes-fonte (2,5%) tinham evidência de infecção por HBV. 

 Em nosso estudo, 10,7% dos 1049 pacientes-fonte testados eram anti-HIV-positivos. 

Eram anti-HCV-positivos 7,2% dos 700 pacientes-fonte testados. Dezoito dos 696 pacientes-

fonte testados eram HBsAg-positivos; como entre os 1212 pacientes-fonte em que o HBsAg 

era negativo (678) ou ignorado (534) havia quatro positivos para o anti-HBc, temos que 22 
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pacientes (3,1%), entre os 699 submetidos a qualquer um dos dois exames (HBsAg e anti-

HBc), tinham alguma evidência de infecção pelo HBV. Não há como assegurar a 

comparabilidade destes dados com o de outros estudos, uma vez que as características dos 

diferentes hospitais não são em geral descritas. Também não temos como explicar o fato de 

que, dentre os nossos 1230 pacientes-fonte conhecidos, 530 (43,1%) não foram testados 

hepatite C e 534 (43,1%) não foram testados para hepatite B. O percentual de pacientes-fonte 

não testados para o HIV é bem menor, de 14,7% (181 dos 1230), traduzindo talvez a maior 

preocupação com este vírus, por parte dos profissionais envolvidos e da equipe de 

atendimento. No que diz respeito às soroprevalência para o HIV entre os pacientes-fonte, 

Marino e col.,
 66

 Almeida e Benatti,
 2

 Gutierrez e col.
 50

 e Bard e col.
 7

 encontraram valores de 

20,0%, 13,6%, 10,9% e 3,1%, respectivamente, enquanto que o achado em nosso estudo foi 

de 10,7%. Para o anti-HCV, estes autores encontraram percentuais de 10,0%, 13,6%, 16,2% e 

9,4%, respectivamente, enquanto o encontrado por nós foi de 7,2%. Para o HBV, estes 

mesmos autores encontraram evidências de infecção em 7,6%, 2,3%, 3,8% e 2,5%, 

respectivamente, e o nosso estudo 2,6%. Ver a Tabela 58 do APÊNDICE, para a comparação 

entre os nossos resultados e os resultados destes três autores. 

6.2.7 - Acompanhamento 

6.2.7.1 - O intervalo de tempo entre o acidente e o seu atendimento. Notificação e subnotificação 

 Como ressaltam Porto e colaboradores
 82

 e Marino e colaboradores,
 66

 a profilaxia 

anti-HIV e a gamaglobulina hiperimune contra a hepatite B devem ser ministradas nas 

primeiras horas, após a exposição. A despeito das dificuldades de interpretação, estudos 

realizados em animais sugerem que esta profilaxia já pode não ser inteiramente eficiente 

quando iniciada 24 a 36 horas após o acidente, embora, em especial nos casos de maior risco, 

deva ser iniciada mesmo após transcorrido esse tempo.
 33,82

 Em nenhum trabalho brasileiro de 

nosso conhecimento consta o intervalo de tempo decorrido entre o acidente e a sua 

notificação, ou o início de qualquer medida de ordem médica cabível. O longo tempo 

decorrido entre o acidente e o atendimento é descrito em trabalhos estrangeiros. Segundo 

Blenkarn,
 13

 por exemplo, a longa espera em serviços de emergência retarda a profilaxia dos 

profissionais acidentados. Ainda segundo este autor, 50% dos casos nunca são encaminhados 

a um especialista nem acompanhados, e grande parte deles não colhe sorologias logo após o 

acidente. Segundo Elder & Paterson,
 40

 o número de acidentes pesquisados por busca ativa é, 
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no Reino Unido, dez ou mais vezes superior ao número de acidentes notificados pelas vias 

usuais, o que mostra a importância da subnotificação que, em alguns trabalhos citados por 

estes autores, atinge taxas de 80% ou mais. Segundo Sharma et al.
 101

, 47% dos estudantes de 

medicina norte-americanos não contam a ninguém sobre seus acidentes. Também os 

cirurgiões, para não faltar às cirurgias programadas, por acharem que na maior parte das vezes 

o risco de transmissão é insignificante ou muito demorado o processo de notificação, tendem 

a ocultar seus acidentes.
 69

 Na Índia, 75% dos profissionais de saúde não procuram 

atendimento após os acidentes, e 40% não sabem que pode ser necessária uma 

quimioprofilaxia.
 72

 Muitos trabalhos brasileiros mencionam também a precariedade das 

notificações e da procura pelo atendimento médico, o que leva a pensar não somente no 

retardo destas medidas, mas na sua pura e simples ausência. Assim, entre dentistas estudados 

por Garcia e Blank,
 45

 apenas 10% procuraram atendimento médico, e somente 3,1% 

notificaram o acidente. Dos profissionais de enfermagem estudados por Nishide e 

colaboradores,
 76

 83% não notificaram o acidente. Segundo Oliveira e colaboradores,
 78

 apenas 

18% dos acidentados preencheram uma CAT, e somente 36,7% tiveram acompanhamento 

médico de qualquer tipo. Canini e colaboradores,
 24

 encontraram que apenas 55,9% dos 

acidentados tinham preenchido uma CAT, embora tenham estudado apenas casos notificados 

ao ambulatório do seu hospital. Garcia e Facchini
 46

 mencionam 11% de notificações, 

observando que 92 dos 103 acidentes que estudaram não foram notificados. 

 Em nosso estudo, dos 1365 acidentes em que o intervalo entre o acidente e o 

atendimento era conhecido, cerca de 50% foram atendidos em até 30 minutos, e 80% em até 2 

horas. Em 82 acidentes, o atendimento foi imediato; o tempo necessário ao atendimento 

variou de zero até atingir 27 dias e 23 horas em um acidente. A grande maioria dos casos com 

“tempo do acidente igual a zero” se deve ao fato dos campos relativos à hora e data do 

acidente, e à hora e data da notificação terem sido preenchidos com os mesmos valores, ou de 

terem sido deixado em branco. Houve, no entanto, profissionais que procuraram o Serviço 

para relatar seus acidentes nove, dez, quinze dias ou até mesmo cinco meses depois do evento. 

Como só estudamos os acidentes atendidos pelo Serviço de DIP, não temos como avaliar a 

subnotificação. 

 Não avaliamos, em nosso estudo, a notificação legal do acidente, que é feita pelo 

setor de Vigilância Epidemiológica do HUAP. Quanto à assistência prestada aos acidentes, 

não há como avaliar, em nosso estudo, o número de acidentes que simplesmente não são 
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comunicados ao Serviço de DIP pelo profissional envolvido. A literatura informa, como já 

mencionamos, que grande parte dos acidentes não é comunicada pelo profissional vitimado.
 34

 

Nota-se, em muitos estudos, uma dicotomia entre a assistência médica prestada ao 

profissional acidentado, e a notificação legal do acidente de trabalho. Segundo o estudo de 

Ribeiro e Shimizu, 
91

 por exemplo, “muitos casos registrados na Comissão de Controle de 

Infecção Hospitalar não foram legalmente registrados como acidente de trabalho” e vice-

versa. Note-se que, ao contrário de muitos acidentes de trabalho, as consequências imediatas 

para o trabalhador não foram de grande monta, uma vez que 88,1% deles não se afastaram do 

trabalho após o acidente. No estudo de Reis e colaboradores,
 90

 que avaliou alunos de 

medicina, apenas 49% (173/349) dos acidentes foram comunicados a um centro de saúde 

qualquer. 

6.2.7.2 - Conduta frente ao profissional 

 O conhecimento dos profissionais de saúde sobre os métodos de prevenção pode ser 

precário, mesmo na vigência de treinamento. Lopes e colaboradores,
 62

 observando a 

realização de procedimentos com o fim de avaliar a adesão dos profissionais aos métodos de 

prevenção, verificaram que em 232 procedimentos as medidas recomendadas foram adotadas 

em apenas 164 (71%). 

 Entre os estudantes de odontologia estudados por Souza e colaboradores,
 108

 havia 

imunização completa para hepatite B em 94,7% das mulheres e 82,5% dos homens (p<0,05). 

Em 143 estudantes a vacinação era completa, mas apenas 49 tinham sorologia confirmando a 

soroconversão. Canini e colaboradores,
 26

 estudando os acidentes sofridos pelo pessoal de 

apoio hospitalar (auxiliares de limpeza, ajudantes de lavanderia, coletores de lixo, e auxiliares 

de manutenção), verificaram apenas 35.4% destes trabalhadores tinham um esquema 

completo de vacinação contra hepatite B, 21.7% tinham um esquema incompleto, 35.4% não 

tinham recebido nenhuma dose da vacina, e 7.5% simplesmente ignoravam se eram ou não 

vacinados. Os trabalhadores não vacinados ou com esquema incompleto foram vacinados por 

ocasião do acidente. 

 Os profissionais expostos devem colher sangue para sorologia imediatamente após o 

acidente, para afastar a possibilidade de que já sejam soropositivos frente a algum dos 

principais patógenos transmitidos por sangue. Em um trabalho de 1991, Cavalcante e 

colaboradores,
 28

 estudando 247 profissionais acidentados e 404 não acidentados, observaram 
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que seis dentre profissionais sem acidentes eram previamente anti-HIV-positivos. Todos eles 

tinham fatores de risco não relacionados à profissão. No trabalho de Gutierrez e 

colaboradores,
 50

 dos 404 profissionais de saúde acompanhados após seus acidentes, dois eram 

positivos para o anti-HIV, 11 para o anti-HCV e 30 tinham algum tipo de evidência de 

infecção pelo HBV (3 HBsAg-positivos e 27 com anti-HBc). Em nosso trabalho, dois 

profissionais eram anti-HIV-positivos, nove eram anti-HCV-positivos e 28 tinham alguma 

evidência de infecção pelo vírus B da hepatite (24 com anti-HBc, dois com HBsAg e dois 

com anti-HBc e HBsAg). 

 Oliveira e colaboradores
 78

 verificaram que a avaliação médica foi feita em 18 dos 

seus 49 acidentes; que em apenas nove destes acidentes foi feita uma CAT. Em 27 acidentes a 

sorologia do paciente-fonte não foi feita pois este “parecia sadio”; em 20 acidentes esta 

sorologia foi negativa e “nenhuma outra providência foi tomada”; nos dois acidentes 

restantes, em que a sorologia do paciente-fonte foi positiva, em apenas um os anti-retrovirais 

foram instituídos em menos de duas horas decorridas do acidente. 

 No trabalho de Balsamo e Felli,
 5
 quase a totalidade dos 48 trabalhadores estudados 

(47, ou 97,9%) executaram algum tipo de cuidado local logo após o acidente. Trinta e um 

(65%) dos trabalhadores responderam que não receberam as três doses da vacina contra a 

Hepatite B. Houve indicação de profilaxia com os anti-retrovirais em 21 acidentes (43,7%). 

Destes, nove (43%) trabalhadores não terminaram a profilaxia recomendada devido aos 

efeitos colaterais. 

 Quanto à conduta adotada para o HIV no estudo de Canini e colaboradores,
 26

 36 

casos (23,1%) não receberam qualquer profilaxia; 105 (67,3%) receberam duas drogas, e 15 

(9,6%) três drogas. Os profissionais foram acompanhados por um ano, não havendo 

soroconversões. Durante o acompanhamento das vítimas dos acidentes, 21 trabalhadores 

apresentaram efeitos colaterais devidos ao uso de anti-retrovirais. Os efeitos colaterais mais 

frequentes foram náuseas e vômitos, descritos por 13 trabalhadores, seguidos de cefaleia, 

fadiga, sonolência e perda do apetite. Por causa dos efeitos colaterais, nove trabalhadores 

interromperam a quimioprofilaxia por si mesmos e abandonaram o acompanhamento. No 

trabalho de Murofuse e colaboradores
 73

 constatou-se que não havia, em 67% dos acidentes 

registrados através das fichas da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) ou 

formulários de notificação, a informação acerca da indicação do uso de profilaxia anti-
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retroviral, o que pode ser atribuído ao fato de que esta informação não é uma exigência para o 

preenchimento da CAT. Dentre os acidentes em que constava a informação, 28,1% tiveram 

indicação de profilaxia. Nos 71,9% restantes a profilaxia não foi indicada. No trabalho de 

Cavalcante e colaboradores,
 28

 nenhum dos indivíduos estudados recebeu quimioprofilaxia 

para o HIV. No trabalho de Reis e colaboradores
 90

 os estudantes de medicina avaliados 

consideraram não ter recebido assistência adequada em 57%. 

 Almeida e Benatti,
 2

 estudando 379 acidentes com material biológico, procuraram 

averiguar a adesão à quimioprofilaxia entre os 165 profissionais de saúde que, em seu estudo, 

receberam indicação de quimioprofilaxia. Os autores definiram como aderência ao tratamento 

anti-retroviral (TARV) o fato de o profissional ter recebido 80% ou mais da medicação, ou 

seja, 22 dias ou mais, independentemente do número de drogas prescritas. Com este critério, 

verificaram uma taxa de abandono de 40,6%. Interessantemente, 94 profissionais receberam 

TARV além do tempo necessário. No trabalho de Reis e colaboradores
 90

 9% dos estudantes 

de medicina acidentados (31/349) usaram TARV. Setenta por cento destes (24/31) 

interromperam o TARV após receberem o resultado negativo do paciente-fonte. Outros 6,4% 

(2/31) interromperam por efeitos colaterais. Os restantes 16% (5/31) completaram o 

tratamento. No trabalho de Cavalcante e colaboradores,
 28

 feito no Hospital Emílio Ribas, em 

São Paulo, o mais importante fator para o abandono do acompanhamento foi a alta 

rotatividade dos profissionais no hospital. No trabalho de Caixeta e Barbosa-Branco,
 23

 dos 

223 acidentados, 87,4% aceitaram a quimioprofilaxia, e destes últimos 30,0% efetivamente a 

realizaram. Dentre as situações que mais contribuíram para a decisão do profissional em 

aceitar a quimioprofilaxia, estavam aquelas em que o paciente-fonte apresentava carga viral 

muito elevada e/ou sorologia positiva prévia, estava em fase inicial de sua infecção, ou 

aquelas em que a lesão tinha grande profundidade ou extensão da superfície de contato. 

Quanto à realização da sorologia anti-HIV, do total de acidentados, 80,3% relataram ter 

realizado o teste. 

 Em nosso estudo, 1004 dos 1193 dos profissionais estudados tinham história de 

vacinação contra hepatite B. Não tinham vacinação prévia 183 profissionais, e este dado era 

ignorado nos seis restantes. Foram pesquisados anticorpos anti-HBs em 655 dos 1004 

profissionais vacinados, dos quais 497 (75,9%) foram positivos, o que é totalmente 

inconsistente com a reconhecida eficácia da vacina, que é de 95% em adultos saudáveis,
 58 

ainda mais quando se considera que destes 497 profissionais, 477 (96,0%) tinham três ou mais 
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doses de vacina. Dos 158 profissionais vacinados com teste anti-HBs negativo, 149 (94,3%) 

tinham tomado três ou mais doses de vacina, sendo a sua negatividade igualmente - ou ainda 

mais - incompatível com a eficácia da vacina. Os menores percentuais de vacinação completa 

contra a hepatite B (Tabela 43) ocorreram entre os técnicos de laboratório, funcionários da 

limpeza, alunos de enfermagem e auxiliares e técnicos de enfermagem. Os médicos, que são 

os profissionais com maior percentual de vacinação completa, têm o percentual ainda baixo 

de 81,4%. 

 Em nosso estudo, embora o número de indicações de quimioprofilaxia anti-retroviral 

pareça ser sempre semelhante, não importa qual (1) o status sorológico do paciente fonte 

quanto ao HIV (Tabela 44); (2) o tipo de exposição (Tabela 45); (3) o material orgânico 

envolvido (Tabela 46); ou (4) a categoria profissional do profissional acidentado (Tabela 47), 

há diferenças significativas na distribuição das três primeiras variáveis entre os profissionais 

que receberam e os que não receberam quimioprofilaxia, levando a crer que possam ter tido 

influência na indicação de quimioprofilaxia. Apenas as categorias profissionais se distribuem 

de forma semelhante entre estes dois grupos, levando a crer que esta última variável não 

influenciou na decisão de recomendar a quimioprofilaxia. 

 Quanto à adesão dos profissionais à quimioprofilaxia, 17 dos 73 profissionais 

envolvidos nos 90 acidentes em que o paciente-fonte era anti-HIV-positivo (e a profilaxia foi 

indicada) recusaram ou interromperam o tratamento antes de 28 dias (Tabela 48). O motivo da 

interrupção é incerto. Por outro lado, 69 profissionais envolvidos nos 439 acidentes em que o 

estado sorológico do paciente-fonte era negativo ou desconhecido (e a profilaxia foi indicada) 

fizeram uso de anti-retrovirais por 28 dias, muito provavelmente por não terem sabido, antes 

disso, o resultado negativo do paciente-fonte. Não temos também como saber porque 95 dos 

667 profissionais positivos para o anti-HBs receberam indicação de vacinação, sendo que 31 

receberam também indicação de imunoglobulina (Tabela 51). Por outro lado, 111 dentre os 

280 profissionais anti-HBs negativos não foram encaminhados para vacinação, embora em 13 

casos tenham recebido indicação de gamaglobulina. 

6.2.8 - Soroconversões 

 Afora os casos de soroconversão para o HIV descritos no Brasil,
 20,65,85

 não há, na 

maior parte dos trabalhos consultados, menção a soroconversões. No trabalho de Cavalcante e 

colaboradores,
 28

 por exemplo, autores que estudaram 338 acidentes ocorrendo em 247 
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profissionais de saúde, não ocorreu nenhuma soroconversão. Também no trabalho de 

Gutierrez e colaboradores,
 50

 autores que acompanharam durante um ano 404 profissionais de 

saúde vítimas de acidente perfurocortante no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo, não houve soroconversões, apesar de que em 80 dos acidentes 

o paciente-fonte tinha infecção por um ou mais dos três principais vírus transmitidos pelo 

sangue, HIV, HBV ou HCV. Bard e colaboradores,
 7

 em seus 3117 acidentes, dos quais 424 

com pacientes-fontes positivos para HIV, HBV ou HCV, detectaram apenas uma 

soroconversão para HCV, felizmente não seguida de infecção crônica. Na revisão feita por 

Elder & Paterson
 40

 sobre os acidentes ocorridos no Reino Unido, descrevem-se, em 2140 

acidentes ocorridos entre 1984 e 2004, cinco soroconversões para o HIV e nove 

soroconversões para o HCV. As incidências de soroconversão foram, entre os profissionais 

acompanhados por seis meses ou mais, de 1,5% para o HCV e de 0,8% para o HIV. Na Itália, 

entre 1989 e 2009, ocorreram uma soroconversão ocupacional para HBV, seis para HIV e 32 

para o HCV. Neste país, a incidência de hepatite C entre profissionais de saúde é duas vezes 

superior à da população geral.
 84

 A detecção das soroconversões pode estar sendo prejudicada 

pelo abandono. No estudo de Almeida e Benatti,
 2
 onde houve 40% de abandono por parte dos 

profissionais acompanhados, em apenas 294 dos 379 acidentes o profissional compareceu à 

última coleta de soro para sorologia, aos seis meses. No trabalho de Balsamo e Felli,
 5
 apenas 

um trabalhador não se submeteu à coleta de sorologia logo após o acidente. No entanto, a 

frequência com que os trabalhadores seguiram o esquema recomendado para o 

acompanhamento sorológico foi diminuindo à medida em que a data de coleta foi se 

distanciando da data do acidente: 62,5% para a coleta após 45 dias, 41,7% para a coleta após 

três meses, sendo que apenas 20,8% dos trabalhadores terminaram o esquema sorológico 

estabelecido pelo protocolo. No nosso estudo, duas soroconversões para o HCV foram 

detectadas. Não há como saber se resultaram ou não em infecções crônicas. Como o número 

de acidentes envolvendo agulhas e outros dispositivos perfurocortantes nos quais o paciente-

fonte era anti-HCV-positivo foi de apenas 38, temos um risco de aquisição que é de 2 sobre 

38 ou seja, de 5,3%. Este risco é compatível com o admitido pela literatura médica.
 33,89

 

6.3 - Limitações do estudo 

 A extração dos dados contidos nas fichas foi difícil, dificultada por problemas de 

caligrafia e por campos deixados em branco. A ficha usada nos atendimentos necessita 

aperfeiçoamento. Seus principais problemas são a identificação precária do profissional 



140 

 

vitimado e do paciente-fonte (por exemplo, endereço, telefone), e falta de uma área específica 

para anotar os dados do acompanhamento, uma vez que a ficha não distingue bem os dados 

colhidos no momento do acidente dos colhidos no acompanhamento. A ficha também não é 

clara sobre a diferença entre procedimento e causa do acidente, e sempre que estes 

procedimentos e causas não constavam nos itens de múltipla escolha, foram preenchidos pelos 

profissionais de forma indistinta nos dois campos. Seria interessante acrescentar à ficha um 

campo em que o profissional avaliasse o grau de sua preocupação ou temor frente ao acidente, 

visto que a ausência de temor parece ser um determinante das futuras reincidências.
 25

 O 

trabalho também se ressente dos problemas inerentes a um estudo feito em retrospecto, 

empregando dados previamente coletados por profissionais empenhados na assistência 

médica, sem objetivo de pesquisa. A principal limitação imposta por este aspecto assistencial 

dos atendimentos relaciona-se à solicitação dos exames de laboratório, feita de acordo com 

necessidades clínicas e epidemiológicas de cada acidente, e não de forma sistemática. 

 Uma outra possível limitação do nosso estudo foi o calculo dos ETI utilizando para 

todos os anos do estudo o número de profissionais do ano de 2009, o único de que 

dispúnhamos. Não há, no entanto, razão para crer que este número tenha se modificado ao 

longo dos anos. Mesmo que o tenham feito, julgamos igualmente pouco provável que a sua 

distribuição pelas diferentes categorias profissionais possa ter se alterado. Sendo assim, 

acreditamos que as assunções feitas sobre a incidência em diferentes categorias possam se 

manter, pelo menos sob o aspecto comparativo entre as categorias. O encontro de resultados 

semelhantes aos descritos na literatura brasileira ajuda a apoiar esta suposição. 



 

 

7 CONCLUSÕES 

 - A maior parte dos acidentes (93,5%) envolve sangue, ocorre durante o cuidado com 

acessos vasculares, procedimentos cirúrgicos e injeções e punções diversas (70,4%) e 

frequentemente resulta de perfuração pelo dispositivo em uso (61,8%). Destes, 18,7% são 

provocados pelo reencape de agulhas.  

 - A incidência global varia consideravelmente conforme as diferentes categorias 

profissionais, sendo a menor de 0,4 acidentes por 100 ETI (equivalente a um trabalhador-ano 

em tempo integral) entre os professores de Medicina e a maior de 9,7 acidentes por 100 ETI 

entre os auxiliares e técnicos de laboratório. 

 - Um número considerável de profissionais ainda não tem o cuidado de usar luvas em 

procedimentos que implicam em alguma forma de manipulação cirúrgica, de injeção de 

medicamentos ou de punção venosa ou arterial, uma vez que dentre os 944 procedimentos 

deste tipo, o uso de luvas foi questionado em 570, sendo comprovado em apenas 369 (69,5%). 

 - Foram reincidentes 38,5% dos acidentes, o que demonstra a necessidade de 

treinamento contínuo dos profissionais no emprego de técnicas seguras e dos equipamentos de 

proteção individual. 

 - A soroprevalência prévia para o HIV, HBV e HCV entre os profissionais de saúde 

testados para estes agentes(de 0,24%, 5,6% e 1,15%, respectivamente) foi semelhante à da 

população brasileira da região sudeste. 
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 - As soroprevalências encontrada para o HIV, HBV e HCV entre os pacientes-fonte 

testados para estes agentes (de 10,7%, 7,2% e de 2,6%, respectivamente) são mais elevadas 

que as da população em geral, mas estão compreendidas entre os valores encontrados por 

outros autores na população hospitalizada brasileira. 

 - A cobertura vacinal para hepatite B entre os profissionais e estudantes é baixa 

(61,9%), não obstante o fato de ser a infecção pelo HBV um conhecido risco para os 

profissionais de saúde. Os percentuais de vacinação variam conforme a categoria profissional, 

sendo mais altos (embora não satisfatórios) entre os médicos (dos quais apenas 81,4% têm 

vacinação completa) e mais baixos entre os técnicos de laboratório (38,4%) e funcionários da 

limpeza (38,6%). 

 - A implementação do acompanhamento pelo Serviço de DIP fez com que o 

percentual de acidentes acompanhados subisse de 45,8% para praticamente 100%. 

 - O presente estudo corrobora o maior potencial de transmissão do HCV, em relação 

ao HIV, uma vez que dois profissionais soroconverteram para hepatite C e nenhum para o 

HIV, não obstante o fato de que as exposições percutâneas a sangues contaminados com HIV 

(80) terem sido duas vezes mais frequentes que as exposições do mesmo tipo ao HCV (38). 

As soroconversões ocorreram em acidentes reincidentes e o risco de aquisição calculado foi 

de 5,3% (2/38). 



 

 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 

 A importância da classificação correta dos casos é exemplificada pelo relato do 

primeiro caso de infecção pelo HIV por acidente perfurocortante no Brasil, que só foi 

descoberto após a investigação de um relato na imprensa leiga. O caso havia sido mal 

classificado como decorrente de fatores de risco não identificados.
 97

 

 Em nosso estudo, os profissionais responsáveis pelo preenchimento das fichas eram, 

em geral, médicos plantonistas muitas vezes sobrecarregados de serviço e sem compreensão 

muito clara da importância, para a instituição, do registro dos acidentes. Os dados foram 

transpostos para o arquivo eletrônico muito tempo depois da ocorrência dos acidentes, o que 

tornou difícil dirimir dúvidas, uma vez que os profissionais atendentes já não mais se 

recordavam dos acidentes. Muitas fichas ficaram também sem a assinatura do profissional, 

impedindo este tipo de consulta. Nossa impressão é que deveria haver um profissional 

destacado para rever, no dia seguinte, as informações colhidas pelo plantonista que atende os 

acidentes noturnos; para atender os acidentes diurnos; para reunir os exames de laboratório; e 

para registrá-los, tão logo quanto possível, num arquivo computadorizado. Este profissional 

poderia encarregar-se, também, de treinar os plantonistas acerca do preenchimento correto da 

ficha. A instituição de um ambulatório especializado no atendimento dos acidentes 

perfurocortantes é descrita em muitos dos estudos consultados para a execução deste trabalho. 
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 A partir dos resultados do nosso trabalho, e também a partir da vivência com a 

situação do atendimento aos acidentes perfurocortantes no dia a dia, poder-se-iam propor as 

seguintes medidas: 

1. A substituição da ficha de atendimento por aquela preconizada pelo Sistema de 

Informações de Agravos de Notificação (SINAN, Ministério da Saúde) para acidentes 

com exposição a material biológico, o que permitiria a padronização dos dados e a 

notificação dos acidentes sem a necessidade de transpor os dados de uma ficha para outra. 

2. Criação de um horário no ambulatório para o acompanhamento dos profissionais 

acidentados. Isto facilitaria o acompanhamento do profissional. Atualmente, os 

profissionais acidentados são procurados em seus setores, o que é um trabalho difícil e 

nem sempre frutífero. 

3. Reavaliação periódica do atendimento prestado aos acidentes com material biológico. 

Treinamento dos médicos residentes e plantonistas encarregados de atender aos pacientes. 

4. Implementação da Norma Reguladora 32 (NR 32) do Ministério do Trabalho e Emprego, 

que versa sobre a Segurança e Saúde no Trabalho em Serviço de Saúde, com especial 

atenção para a compra, por parte do hospital, de material perfurocortantes de segurança. 

Isto é também proposto por Brevidelli, 2002.
 21

 

5. Treinamento dos profissionais no emprego de técnicas seguras e dos EPI. 

6. Implementação do “Kit-CAT”, tal como descrito na página 27, incluindo também um 

cartão de acompanhamento, semelhante à carteira de vacinação, para ser entregue ao 

acidentado no primeiro atendimento, com as datas de retorno. 

7. Nos casos em que o paciente-fonte é anti-HIV-positivo, estabelecer uma rotina de 

avaliação da sensibilidade do vírus aos anti-retrovirais (p. ex., verificar a existência de 

genotipagem prévia) e da necessidade de esquemas profiláticos mais complexos. 
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10 APÊNDICE 

 

Tabela 57. Pacientes-fonte conhecidos conforme o procedimento realizado durante 

o acidente. 
 Paciente-fonte conhecido? 

Procedimento  Sim % Não Ignorado Total 

Cuidado com acessos vasculares 421 96,8 12 2 435 

Procedimentos cirúrgicos 278 93,3 19 1 298 

Injeções e punções diversas 281 96,2 10 1 292 

Endoscopias, TOT e odontologia 23 92,0 2 0 25 

Cuidados gerais com o paciente 39 84,8 4 3 46 

Anatomia patológica e afins 36 83,7 7 0 43 

Limpeza do ambiente 86 38,4 135 3 224 

Ignorados e outros 66 70,2 25 3 94 

Total 1230 84,4 214 13 1457 

 

Tabela 58. Percentual de pacientes-fonte positivos para cada um dos três 

principais patógenos sanguíneos conforme diversos estudos 
Estudo anti-HIV-positivos anti-HCV-positivos Positivos para o HBV 

Marino e col.
 66

 20,0 10,0 7,6
 *
 

Almeida e Benatti
 2

 13,6 13,6 2,3 

Gutierrez e col.
 50

 10,9 16,2 3,8 

Bard e col.
 7
 3,1 9,4 2,5

 *
 

Nosso estudo 10,7 7,2 2,6 
* Estes estudos referem-se a pacientes-fonte “HBV-positivos”. Os restantes referem-se a pacientes-fonte “HBsAg-

positivos”. Em nosso estudo, 2,6% eram HBsAg-positivos, mas 3,1% tinham alguma evidência de infecção, isto é, eram 
HBsAg-positivos e/ou anti-HBc-positivos. 
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Tabela 59. Distribuição dos acidentes conforme o procedimento realizado 
Procedimento N % % Acumulado 

Punção para coleta de sangue 188 12,9 12,9 

Punção venosa 177 12,1 25,0 

Limpeza do ambiente 164 11,3 36,3 

Procedimento cirúrgico 136 9,3 45,6 

Hemoglicoteste 128 8,8 54,4 

Sutura 79 5,4 59,8 

Instrumentação cirúrgica 73 5,0 64,8 

Administração de anestésicos 70 4,8 69,6 

Medicação intravenosa 59 4,0 73,6 

Medicação subcutânea 47 3,2 76,8 

Descarte de material perfurocortantes 39 2,7 79,5 

Procedimento laboratorial 34 2,3 81,8 

Curativo 24 1,6 83,4 

Retirada de acesso venoso 24 1,6 85,0 

Injeção intramuscular 21 1,4 86,4 

Mobilização do paciente no leito 20 1,4 87,8 

Lavagem de material cirúrgico 14 1,0 88,8 

Procedimento odontológico 11 0,8 89,6 

Clivagem de peça anatômica 8 0,5 90,1 

Aspiração de TOT 8 0,5 90,6 

Medicação intradérmica 5 0,3 90,9 

Punção arterial ou venosa para fins não especificados 4 0,3 91,2 

Manipulação da caixa de descarte 4 0,3 91,5 

Retirada de pontos 4 0,3 91,8 

Traqueostomia 4 0,3 92,1 

Entubação traqueal 4 0,3 92,4 

Manuseio de material cirúrgico 2 0,1 92,5 

Manuseio de roupa 2 0,1 92,6 

Endoscopia digestiva 2 0,1 92,7 

Punção de líquido corporal 2 0,1 92,8 

Broncoscopia 1 0,1 92,9 

Transporte do paciente 1 0,1 93,0 

Preparo do corpo após o óbito 1 0,1 93,1 

Punção lombar 1 0,1 93,2 

Teste de sensibilidade 1 0,1 93,3 

Outros 75 5,1 98,4 

Ignorado 20 1,6 100,0 

Total 1457 100,0  

 



161 

 

 

Tabela 60. Uso de equipamento individual de proteção para cada procedimento realizado no 

momento do acidente 

 Uso de Luvas Uso de Avental Uso de óculos Uso de Máscara 

Procedimento Sim Não Ign Tot Sim Não Ign Tot Sim Não Ign Tot Sim Não Ign Tot 

Manuseio de roupa 2 0 0 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 

Broncoscopia 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 

Punção lombar 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 

Traqueostomia 3 1 0 4 0 0 4 4 0 3 1 4 0 0 4 4 

Medicação intradérmica 1 3 1 5 0 0 5 5 0 1 4 5 0 0 5 5 

Descarte de material 

perfurocortantes 15 16 8 39 0 0 39 39 3 16 20 39 0 1 38 39 

Manipulação da caixa de 

descarte 2 1 1 4 0 0 4 4 0 3 1 4 0 0 4 4 

Retirada de acesso venoso 8 10 6 24 0 0 24 24 1 8 15 24 0 0 24 24 

Procedimento odontológico 7 1 3 11 0 0 11 11 5 2 4 11 1 0 10 11 

Lavagem de material 

cirúrgico 9 1 4 14 0 0 14 14 1 5 8 14 0 0 14 14 

Punção para coleta de sangue 109 15 64 188 0 1 187 188 15 73 100 188 0 3 185 188 

Hemoglicoteste 39 44 45 128 0 2 126 128 11 43 74 128 0 2 126 128 

Procedimento laboratorial 18 4 12 34 0 0 34 34 1 11 22 34 1 1 32 34 

Sutura 50 1 28 79 0 0 79 79 8 17 54 79 2 2 75 79 

Instrumentação cirúrgica 42 4 27 73 0 0 73 73 11 17 45 73 0 1 72 73 

Medicação intravenosa 21 16 22 59 0 0 59 59 3 20 36 59 1 0 58 59 

Aspiração de TOT 4 1 3 8 0 0 8 8 0 5 3 8 0 1 7 8 

Limpeza do ambiente 77 25 62 164 0 0 164 164 8 47 109 164 2 3 159 164 

Administração de anestésicos 31 10 29 70 0 1 69 70 7 18 45 70 1 1 68 70 

Punção venosa 60 42 75 177 1 1 175 177 12 55 110 177 2 1 174 177 

Injeção intramuscular 1 11 9 21 0 0 21 21 1 2 18 21 0 0 21 21 

Curativo 5 8 11 24 0 0 24 24 1 6 17 24 0 0 24 24 

Medicação subcutânea 8 17 22 47 0 0 47 47 6 13 28 47 0 1 46 47 

Procedimento cirúrgico 61 11 64 136 1 0 135 136 13 36 87 136 2 0 134 136 

Entubação traqueal 2 0 2 4 0 0 4 4 1 1 2 4 0 0 4 4 

Clivagem de peça anatômica 4 0 4 8 0 0 8 8 0 2 6 8 0 0 8 8 

Manuseio de material 

cirúrgico 1 0 1 2 0 0 2 2 0 1 1 2 0 0 2 2 

Mobilização do paciente no 

leito 4 6 10 20 0 0 20 20 1 7 12 20 0 0 20 20 

Punção de líquido corporal 0 1 1 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 

Punção arterial ou venosa 

para fins não especificados 1 0 3 4 0 0 4 4 0 1 3 4 0 0 4 4 

Retirada de pontos 0 1 3 4 0 0 4 4 0 0 4 4 0 0 4 4 

Endoscopia digestiva 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 

Transporte do paciente 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 

Preparo do corpo após o 

óbito 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 

Teste de sensibilidade 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 

Outros 20 21 34 75 0 2 73 75 5 26 44 75 0 3 72 75 

Ignorado 5 5 10 20 0 0 20 20 0 5 15 20 0 0 20 20 

Total 612 276 569 1457 2 7 1448 1457 115 445 897 1457 12 20 1425 1457 
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Tabela 61. Distribuição dos motivos do acidente conforme o dispositivo com o qual o profissional se acidentou 

Motivo do acidente 

Dispositivo com o qual o profissional se acidentou 

Total 

A
g

u
lh

a
 c

o
m

 

lú
m

en
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g
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lh
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 s

em
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V
id
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J
el

co
 

Ig
n

o
ra

d
o

 

N
ã
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Perfuração pelo dispositivo em uso 455 116 0 0 4 109 45 2 0 731 

Reencape 161 0 0 0 0 3 0 5 0 169 

Ausência de EPI e contato do material biológico com mucosa 0 0 0 0 0 0 0 0 152 152 

Material perfurocortante em saco de lixo 65 1 1 4 0 10 2 13 0 96 

Corte pelo dispositivo em uso 0 0 0 86 0 0 0 0 0 86 

Agitação do paciente 28 1 0 0 0 11 6 2 3 51 

Material perfurocortante em bancada, etc. 25 3 0 7 1 4 6 4 0 50 

Ausência de EPI e contato do material biológico com a pele 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 

Quebra de vidraria de laboratório 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14 

Material perfurocortante deixado na cama 8 0 0 1 0 3 0 0 0 12 

Perfurocortantes deixados em roupas 6 2 0 2 0 0 0 0 0 10 

Equipo com agulha pendente do suporte de soro 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 

Outros 5 0 2 2 19 0 1 2 3 34 

Ignorado 1 0 0 0 1 0 0 15 0 17 

Total 754 123 17 102 25 142 60 43 191 1457 
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Tabela 62. Distribuição dos motivos do acidente conforme o material orgânico com o qual o profissional se acidentou 
 Material orgânico  

Motivo do acidente 
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Total 

Perfuração pelo dispositivo em uso 658 2 0 2 0 5 0 15 49 731 

Reencape 155 0 1 2 0 1 0 0 10 169 

Ausência de EPI e contato do material biológico com mucosa 118 1 0 0 1 12 0 17 3 152 

Material perfurocortante em saco de lixo 53 0 0 0 0 0 0 2 41 96 

Corte pelo dispositivo em uso 64 0 0 0 0 1 0 7 14 86 

Agitação do paciente 49 0 0 0 0 0 0 1 1 51 

Material perfurocortante em bancada, etc. 29 0 0 0 0 0 0 1 20 50 

Ausência de EPI e contato do material biológico com a pele 26 1 0 1 0 2 1 2 0 33 

Quebra de vidraria de laboratório 13 0 0 0 0 0 0 0 1 14 

Material perfurocortante deixado na cama 7 0 0 0 0 0 0 0 5 12 

Perfurocortantes deixados em roupas 7 0 0 0 0 0 0 0 3 10 

Equipo com agulha pendente do suporte de soro 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Outros 22 0 0 0 0 0 0 4 8 34 

Ignorado 12 0 0 0 0 0 0 2 3 17 

Total 1215 4 1 5 1 21 1 51 158 1457 
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 Figura 14. Fluxograma de atendimento ao profissional de saúde que sofreu acidente com 

material biológico. Fonte: Serviço de Saúde e Segurança do Trabalho do HUAP. 
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Figura 15. Fluxograma empregado na profilaxia anti-retroviral após exposição ocupacional no DIP do HUAP. Fonte: Serviço de Saúde e 

Segurança do Trabalho do HUAP. 
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Figura 16. Ficha de Vigilância Epidemiológica de Acidentes com Material Biológico 

empregada no Serviço de DIP (anverso). 
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Figura 17. Ficha de Vigilância Epidemiológica de Acidentes com Material Biológico 

empregada no Serviço de DIP (verso). 
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Figura 18. Ficha de Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT). (anverso). 
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Figura 19. Ficha de Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT). (verso). 
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Figura 20. Ficha de Investigação de Acidente de Trabalho com Material Biológico 

(anverso). Fonte: SINAN. 



171 

 

 

 
Figura 21. Ficha de Investigação de Acidente de Trabalho com Material Biológico 

(verso). Fonte: SINAN. 
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