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RESUMO 
 

Em 1987, foram instauradas as Precauções Universais como recomendações do CDC (Centers 
for Disease Control and Prevention), decorrente do desconhecimento sobre as medidas de 
biossegurança, que os profissionais deveriam tomar para prevenção da transmissão do HIV e 
do vírus da hepatite B. As conseqüências da exposição ocupacional aos patógenos veiculados 
pelo sangue ou outros fluidos corpóreos ultrapassam o risco de manifestação de doenças, 
muitas vezes de alta gravidade, tendo repercussões na saúde mental do profissional e 
familiares, bem como a mudanças de hábitos sexuais, alteração do relacionamento social e 
familiar e exposição aos efeitos das drogas profiláticas. Os Objetivos do estudo foram: 
Identificar a percepção do enfermeiro quanto a prevenção dos riscos biológicos nos serviços 
de saúde; Descrever a conduta realizada pelo enfermeiro após exposição aos riscos 
biológicos; Analisar a percepção do enfermeiro quanto a atuação da Educação Permanente, no 
que tange a prevenção, tratamento e notificação dos Acidentes de Trabalho. A pesquisa é 
exploratória-descritiva, com abordagem qualitativa e foi aprovada pelo comitê de ética sob nº 
073/11. A coleta de dados foi realizada com 7 enfermeiros do setor de Doenças Infecciosas e 
Parasitárias (DIP) que se localiza no segundo andar do Hospital Universitário Antônio Pedro 
(HUAP). Foi observado que os profissionais estão cientes da utilização dos EPIs como forma 
de prevenção, porém, os mais mencionados foram as luvas e máscaras, e menos mencionado o 
uso dos óculos, gorros e aventais. Quanto as medidas de prevenção nos cuidados específicos 
como a máxima atenção durante a realização dos procedimentos, apenas um entrevistado fez 
menção. Quanto aos cuidados específicos de não reencapar agulhas, foi lembrado por um 
entrevistado.  No setor pesquisado, existe uma preocupação em seguir as normas e protocolos, 
no intuito de prevenir a contaminação. Quanto as medidas de prevenção nos cuidados 
específicos como a máxima atenção durante a realização dos procedimentos, apenas um 
entrevistado fez menção.  Observou-se que todos detinham do conhecimento referente a 
conduta  após exposição aos riscos biológicos. Foi observado nos depoimentos que apenas 2 
sujeitos mencionaram a notificação também como conduta após exposição. E a lavagem das 
mãos com água e sabão após o acidente foi citada por apenas um entrevistado. A importância 
da vacinação da Hepatite B como prevenção, foi lembrada por 2 entrevistados. Quando 
questionados sobre a atuação da Educação Permanente, no que tange a prevenção, notificação 
e tratamento, observou-se que todos os entrevistados não viam a sua atuação. Conclui-se que 
todos profissionais enfermeiros detêm do conhecimento quanto a utilização dos EPIs como 
forma de prevenção aos riscos biológicos, porém, o conhecimento acerca dos cuidados 
específicos durante a realização dos procedimentos com a mesma finalidade foi colocada de 
maneira genérica pelos profissionais. Reconhecemos que a melhor maneira de prevenir os 
acidentes é a aderência completa de todas as medidas de precaução padrão. O conhecimento 
referente à conduta após o acidente foi amplo entre os profissionais, pois estavam cientes do 
protocolo preconizado na unidade, porém a conduta da lavagem das mãos após o acidente 
assim como a notificação foi pouco mencionada. Apesar de serem medidas pouco lembradas 
são essenciais para os profissionais de saúde. Com relação a Educação Permanente, 
concluímos que sua atuação, ainda não está sendo efetiva, visto que suas ações parecem não 
apresentar resultados no setor pesquisado. 
Palavras-chave: Exposição a agentes biologicos; Riscos ocupacionais; Saúde do trabalhador; 
Enfermagem. 
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ABSTRACT  
 

 
In 1987, Universal Precautions were introduced as recommendations from the CDC (Centers 
for Disease Control and Prevention), due to ignorance about the biosecurity measures that 
professionals should take to prevent transmission of HIV and hepatitis B virus (Souza, 2000). 
The consequences of occupational exposure to bloodborne pathogens or other body fluids 
beyond the risk of manifestation of disease, often of high severity, and impact on the mental 
health professional and family as well as changes in sexual habits, changes in social 
relationships and family and exposure to the effects of prophylactic drugs (Smeltzer and Bare, 
2005).The study objectives were: to identify the perceptions of nurses and the prevention of 
biological hazards in the health services; Describe the action performed by the nurse after 
exposure to biological hazards, analyze the perception of nurses regarding the work of the 
Education Committee, with respect to prevention, treatment and reporting of accidents at 
work. The research is exploratory-descriptive, qualitative approach and was approved by the 
Ethics Committee under No. 073/11. Data collection was performed with seven nurses in the 
sector of Infectious and Parasitic Diseases (IPD) which is located on the second floor of the 
Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP). It was observed that professionals are aware 
of the use of PPE as a means of prevention, however, were most often referred gloves and 
masks, and even mentioned the use of goggles, caps and gowns. The prevention measures in 
specific care and the utmost attention during the course of proceedings, only one respondent 
did mention. As for the specific care of not recapping needles, was remembered by one 
respondent. In the area studied, there is a concern to follow the standards and protocols in 
order to prevent contamination. The prevention measures in specific care and the utmost 
attention during the course of proceedings, only one respondent did mention. It was observed 
that all possessed the knowledge concerning the behavior after exposure to biological hazards. 
Was observed in only two statements that are subject to notification also mentioned as 
conduct after exposure. And washing hands with soap and water after the accident was cited 
by only one respondent. The importance of vaccination to prevent Hepatitis B, was 
remembered by two respondents. When asked about the performance of Continuing 
Education, regarding the prevention, reporting and treatment, we found that all respondents 
did not see his performance. It is concluded that all nurses hold knowledge about the use of 
PPE in order to prevent biological risks, however, knowledge about the specific care during 
carrying out the procedures for the same purpose was placed in a general way by 
professionals. We recognize that the best way to prevent accidents is the complete adherence 
to all standard precautionary measures.Knowledge concerning the conduct after the accident 
was widely known among professionals as they were aware of the protocol recommended in 
the unit, but the practice of hand washing after the accident as soon as notification was barely 
mentioned. Although they are not well remembered measures are essential for health 
professionals. Regarding Continuing Education, we conclude that its performance is still not 
being effective, as their actions do not seem to presenting results in the sector researched. 
Keywords: Exposure to biological agents, occupational hazards, Occupational health, nursing. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A biossegurança é uma área de conhecimento relativamente nova, que impõe desafios 

não somente à equipe de saúde, mas também a empresas que investem em pesquisa. A 

biossegurança designa um campo de conhecimento e um conjunto de práticas e ações 

técnicas, com preocupações sociais e ambientais, destinados a conhecer e controlar os riscos 

que o trabalho pode oferecer ao ambiente e à vida (ALMEIDA & ALBUQUERQUE, 2000). 

É importante considerar que, com o advento da AIDS (Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida) em 1981 e o primeiro relato de contágio acidental ocupacional em profissionais da 

saúde em 1984, surgiu maior preocupação com a biossegurança. Em 1987, foram instauradas 

as Precauções Universais (hoje “precauções padrão”) como recomendações do CDC (Centers 

for Disease Control and Prevention), decorrente do desconhecimento sobre as medidas de 

biossegurança, que os profissionais deveriam tomar para prevenção da transmissão do HIV e 

do vírus da hepatite B (SOUZA, 2000).  

Frente a estes fatores, estudos mais profundos sobre os riscos ocupacionais iniciaram-

se nesta mesma década, e portarias ministeriais disciplinaram o assunto. A Portaria 3.460/75 

reconhece o enfermeiro como integrante da equipe de saúde ocupacional, e as Portarias 

3.236/72 e 3.237/72 do Ministério do Trabalho, tornaram obrigatórios os serviços de saúde 

ocupacional nas empresas com mais de 100 profissionais. Este papel é realizado por uma 

equipe multiprofissional composta por: técnico de segurança do trabalho, engenheiro de 

segurança do trabalho, médico do trabalho e enfermeiro do trabalho (LONDONO, 2003; 

IAMADAL, 2007).  Isto, no entanto, não é o suficiente para garantir a proteção dos 

trabalhadores.  

 Segundo a Sociedade Brasileira de Infectologia (2006), o setor de saúde é o quinto no 

“ranking” de acidentes do trabalho, superando áreas consideradas de alto risco como a da 

construção civil, de eletricidade e as indústrias extrativas. A saúde só perde para setores como 

indústria de transformação, agricultura e transportes. Os acidentes ocupacionais relacionados 

ao setor de saúde, conforme a referida sociedade, podem ocorrer com exposição à material 
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biológico, contato direto com pacientes ou viroses respiratórias, e  correm por exemplo com 

profissionais enfermeiros, médicos, odontólogos, dentre outros. 

 De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 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. 

As conseqüências da exposição ocupacional aos patógenos veiculados pelo sangue ou 

outros fluidos corpóreos ultrapassam o risco de manifestação de doenças, muitas vezes de alta 

gravidade, tendo repercussões na saúde mental do profissional e familiares, bem como a 

mudanças de hábitos sexuais, alteração do relacionamento social e familiar e exposição aos 

efeitos adversos das drogas profiláticas (SMELTZER e BARE, 2005). 

 De acordo com a Sociedade Brasileira de Infectologia  (Op. Cit.), dentre os 5.391 

acidentes notificados pelo boletim divulgado pela Divisão de Vigilância Epidemiológica do 

Programa Estadual de Aids de São Paulo, de 1999 a 2003; 76,5% foram causados por 

materiais perfurocortantes, com prevalência maior nos auxiliares de enfermagem, 

responsáveis por 51,1% dos acidentes. 

Outras infecções como as respiratórias e as por Herpesvírus também devem ser 

consideradas como de risco ocupacional, porém no presente estudo serão abordados os vírus 

adquiridos por via hematogênica como o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), Vírus da 

Hepatite B (HBV) e C, (HBC), devido a sua maior prevalência nos acidentes ocupacionais, 

sendo a probabilidade de infecção ocupacional de 0,3%, 40% e 1,8% respectivamente, e por 

serem infecções potencialmente graves.  

 Com base no exposto, vale salientar que, apesar do enfoque discutido neste estudo ser 

sobre esses vírus, assim como as medidas preventivas e condutas após exposição, também 

serão descritas as normas de precauções-padrão, que devem ser utilizadas na assistência a 

todos os pacientes na manipulação de sangue, secreções, excreções, contato com mucosas e 

pele não-íntegra, cuidados gerais de biossegurança aplicadas para qualquer tipo de infecção 

viral, conforme dados do MS/Brasil, (2000). 

Outro aspecto que consideramos relevante no presente trabalho é o conhecimento dos 

procedimentos para a notificação quando se é vítima desses acidentes. É importante que cada 
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profissional faça sua notificação para permitir que as medidas de controle e prevenção possam 

ser adotadas em tempo oportuno. 

Diante do exposto torna-se essencial que o profissional enfermeiro busque o 

aprendizado de forma contínua, sendo, a educação permanente uma ferramenta indispensável 

no seu processo de trabalho. 

A educação permanente conceitua-se como um contínuo processo de ações de trabalho 

- aprendizagem que acontece em um espaço de trabalho / produção, educação em saúde, que 

busca modificar e transformar uma situação - problema, em uma situação diferente e 

exeqüível. Ela acontece, portanto no cotidiano das pessoas e das organizações e refere-se 

também a todas as atividades que tem por objetivo provocar uma alteração de atitudes e/ou 

comportamentos a partir da aquisição de novos conhecimentos, conceitos e atitudes e constitui 

parte do pensar dos profissionais de Enfermagem, com a função de obter crescimento pessoal 

e profissional, além de contribuir para a organização do processo de trabalho. É dessa maneira 

uma necessidade urgente para os profissionais de saúde, no desenvolvimento de sua postura 

crítica, auto-avaliação, auto-formação, autogestão, o que promove os ajustes necessários no 

sentido de trabalhar com interdisciplinaridade, na transmissão de saberes e fazer, 

continuamente (OLIVEIRA,2007; PERES,2006.) 

Portanto a educação permanente colabora eficazmente para que o exercício 

profissional do enfermeiro seja imprescindível para o saber técnico cientifico da equipe de 

enfermagem, proporcionando dessa forma maior conhecimento e cumprimentos das ações 

pelos profissionais da saúde (DIAS et al, 2010). 

 

1.1 QUESTÕES NORTEADORAS  

 
1. O enfermeiro percebe a importância da prevenção aos riscos biológicos? 

2. Quais são as condutas que o enfermeiro realiza após a exposição aos riscos? 

3. De que forma o enfermeiro percebe a atuação da Educação Permanente na 

prevenção aos riscos biológicos, no tratamento pós-exposição e na notificação do 

Acidente de Trabalho? 
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1.2 OBJETO  
 
 

O objeto deste estudo é: o conhecimento dos trabalhadores de enfermagem, sobre as 

medidas de prevenção recomendadas e as condutas que devem ser realizadas após o acidente 

de trabalho por risco biológico  

 
 

1.3 OBJETIVOS 

 
1. Identificar o conhecimento do enfermeiro quanto a prevenção dos riscos biológicos 

nos serviços de saúde. 

2. Descrever a conduta realizada pelo enfermeiro após exposição aos riscos 

biológicos. 

3. Analisar a percepção do enfermeiro quanto a atuação da Educação Permanente, no 

que tange a prevenção, tratamento e notificação dos Acidentes de Trabalho. 

 

1.4 MOTIVAÇÃO 

 
A motivação para realizar este estudo surgiu a partir da participação enquanto 

acadêmica bolsista, na disciplina de virologia onde foi feito uma apostila direcionados a 

estudantes de enfermagem com conteúdos relacionados a viroses, a fim de informar aos 

alunos sobre os riscos de infecções virais ocupacionais, assim como os procedimentos 

realizados na pré e pós exposição, visto que no exercício de suas atividades poderão estar 

expostos a vários tipos de viroses quando em contato com indivíduos e materiais biológicos 

potencialmente infectados. Através desse estudo então, surgiu a curiosidade de identificar se 

os profissionais de saúde detêm desse conhecimento, e se o realizam de forma correta em seu 

ambiente de trabalho. 

 

1.5 JUSTIFICATIVA / RELEVÂNCIA 

 

A relevância deste estudo se dá pela possibilidade de compreender o conhecimento 

dos profissionais de saúde quanto a essa temática, proporcionar através dos resultados desse 

estudo a capacitação desses profissionais e contribuir para a Educação Permanente em 

serviço, como uma estratégia de proteção à saúde do trabalhador da área da saúde. 
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No intuito de conhecer os estados da arte, foi realizado um levantamento nas bases de 

dados online da BVS (Biblioteca Virtual em Saúde), e biblioteca virtual em saúde do 

Ministério da Saúde, sendo localizados 2.228 produções acerca da Biossegurança, entre os 

anos de 2000 até 2008, o que demonstra a preocupação com a segurança dos trabalhadores em 

saúde, incluindo aqui os profissionais que trabalham nos serviços de saúde, professores assim 

como pesquisadores que lidam com material biológico, sendo de grande importância a 

realização de estudos nessa temática no sentido de promover cada vez mais a segurança, 

desses profissionais. 

 Outro fator relevante se dá pelo fato de, apesar de existirem estudos relacionados à 

saúde do trabalhador da área da saúde, incluindo teses de doutorado, dissertações de 

mestrado, trabalhos de conclusão de cursos, artigos publicados em periódicos científicos, 

mesmo assim, os Acidentes de Trabalho continuam acontecendo em larga escala, e assim, 

consideramos importante explorar mais esta temática, no intuito de contribuir com as 

pesquisas existentes, e colaborar com os trabalhadores para que mantenham a saúde laboral. 
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CAPITULO II 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 
 

2.1 AS NORMAS REGULAMENTADORAS DE ATENÇÃO A SAÚDE DO TRABALHADOR DA 

ÁREA DA SAÚDE 

Conforme Moraes (2002, p.62), sendo a autoridade competente para estabelecer 

normas à aplicação das medidas de proteção do meio ambiente do trabalho, o Ministério da 

saúde do trabalho e emprego aprova as Normas Regulamentadoras - NR - do Capítulo V, 

Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas à Segurança e Medicina do 

Trabalho, no ano de 1978. 

As empresas privadas e públicas, os órgãos públicos da administração direta e indireta 

e dos poderes Legislativo e Judiciário, que possuam empregados regidos pela Consolidação 

das Leis do Trabalho – CLT, manterão, obrigatoriamente, Serviços Especializados em 

Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, conforme a NR- 4, com a finalidade de 

promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho (BRASIL/MT, 

2008). 

As empresas estão obrigadas a fornecer a seus empregados os tipos de EPI’s 

estabelecidos e definidos pela NR-6 que trata dos Equipamentos de Proteção Individual, 

sempre que as condições de trabalho o exigirem, a fim de resguardar a saúde e a integridade 

física dos trabalhadores (BRASIL/MT, 2008). 

Todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados 

estão obrigados a elaborar e implementar um Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional – PCMSO conforme a NR-7, com o objetivo de promoção e preservação da 

saúde do conjunto dos seus trabalhadores (BRASIL/MT, 2008). 

Da mesma forma, todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores 

como empregados estão obrigados a elaborar e implementar um Programa de Prevenção de 

Riscos Ambientais, conforme a NR-9, visando à preservação da saúde e da integridade física 

dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e conseqüente controle 
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da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de 

trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais.  

Todas as empresas e instituições que admitam trabalhadores como empregados estão 

obrigadas a organizar e manter um funcionamento, por estabelecimento, uma Comissão 

Interna de Prevenção (CIPA), segundo critérios de “graus de risco” e “ número de 

empregados” devendo ser composta, paritariamente, por representantes do empregador e dos 

empregados, de acordo com a proporções mínimas estabelecidas no quadro I da NR-5, com o 

objetivo de observar e relatar condições de risco nos ambientes de trabalho e solicitar para 

reduzir, até eliminar, os riscos existentes (MORAES, 2002). 

A NR-15 trata das Atividades e Operações Insalubres e descreve as atividades, 

operações e agentes insalubres, inclusive seus limites de tolerância, definindo, assim, as 

situações que, quando vivenciadas nos ambientes de trabalho pelos trabalhadores, ensejam a 

caracterização do exercício insalubre, e também os meios de proteger os trabalhadores de tais 

exposições nocivas à sua saúde (BRASIL/MT, 2008). 

De acordo com o autor supracitado A NR- 32 aborda a Segurança e Saúde no Trabalho 

em Estabelecimentos de Saúde, e tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a 

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

de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em 

geral. Para fins de aplicação desta NR entende-se por serviços de saúde qualquer edificação 

destinada à prestação de assistência à saúde da população, e todas as ações de promoção, 

recuperação, assistência, pesquisa e ensino em saúde em qualquer nível de complexidade. 

Considera-se como Risco Biológico, a probabilidade da exposição ocupacional a agentes 

biológicos.  

Segundo essa mesma NR o uso de materiais perfurocortantes com dispositivo de 

segurança deve ser assegurado. 

 

2.2 ACIDENTE DE TRABALHO 

 

2.2.1 CONCEITO 
 
 

Acidente de trabalho é o evento súbito ocorrido no exercício de atividade de trabalho a 

serviço da empresa, independentemente da situação empregatícia e previdenciária do 

trabalhador acidentado, e que acarreta dano à saúde, potencial ou imediato, provocando lesão 
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corporal ou perturbação funcional que causa, direta ou indiretamente a morte, perda ou 

redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. Inclui-se ainda o acidente 

ocorrido em qualquer situação em que o trabalhador esteja representando os interesses da 

empresa ou agindo em defesa de seu patrimônio; assim como aquele ocorrido no trajeto da 

residência para o trabalho ou vice-versa (BRASIL, 2006). 

 

2.2.2 LEGISLAÇÃO BRASILEIRA SOBRE ACIDENTES DE TRABALHO 

 
 

Conforme Miranda (1998, p. 46) a legislação atualmente em vigor é a Lei 8.213/91 

Art. 19 e estabelece que a empresa seja responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e 

individuais de proteção e segurança do trabalhador, além de possuir o dever de contribuir com 

o financiamento da complementação das prestações por acidente de trabalho 

proporcionalmente ao grau de risco de acidentes de trabalho correspondente à sua atividade 

econômica. 

 Ainda de acordo com essa legislação, constitui contravenção penal, punível com multa 

deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho, como também ser 

dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da operação a executar 

e do produto a manipular.  

 No Art. 20 dessa legislação, consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo 

anterior, as seguintes entidades mórbidas:  

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do 

trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo 

Ministério do Trabalho e da Previdência Social;  

II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições 

especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da 

relação mencionada no inciso I.  

 Sendo assim não são consideradas como doença do trabalho, a doença degenerativa; a 

inerente a grupo etário; a que não produza incapacidade laborativa; a doença endêmica 

adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de 

que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. 
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2.3 MEDIDAS DE PRECAUÇÕES PADRÃO PREVENTIVAS E CONDUTAS NA EXPOSIÇÃO 
ÀS VIROSES 
 

Em condições de pH, força iônica e temperaturas fisiológicas, os vírus são estáveis. A 

variação de qualquer um desses parâmetros pode levar à rápida inativação do vírus. O calor é 

o agente mais eficiente para a inativação dos vírus (OLIVEIRA, 1994). 

O inóculo viral impõe uma barreira substancial à infecção e representa um elo sensível 

na transmissão do vírus de um hospedeiro para outro. Partículas virais livres sofrem a pressão 

de um ambiente hostil, além de uma diluição que reduz a sua concentração. Os vírus 

transmitidos por contato com mucosas ou outras formas de contato, incluindo agulhas 

contaminadas, tem pouca exposição ao ambiente. Ainda que as partículas virais permaneçam 

infecciosas ao passar de um hospedeiro para outro, a infecção poderá não ser bem-sucedida 

devido a uma concentração insuficiente de partículas. Porém vale ressaltar que estes 

materiais representam uma fonte de contaminação de maior relevância na prática dos 

trabalhados de saúde, uma vez que, contém material biológico e são capazes de veicular os 

vírus das hepatites B (VHB) e C (VHC) e do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), 

sendo necessário, portanto adotar as medidas preventivas (PRADO et al, 2004). 

As medidas preventivas no local de trabalho para todas as viroses visam a reduzir a 

exposição do profissional a sangue ou fluidos corpóreos, e incluem a utilização de 

Equipamentos de Proteção Individual(E.P.I.)  e os cuidados, que correspondem a lavagem 

das mãos e aos cuidados específicos recomendados para manipulação e descarte de materiais 

perfuro-cortantes contaminados por material orgânico. Os E.P.I. correspondem a luvas, 

utilizadas na possibilidade de contato com sangue, secreções e excreções, com mucosas ou 

com áreas de pele não íntegra; máscaras, gorros, óculos de proteção, durante a realização de 

procedimentos em que haja possibilidade de respingo de sangue e outros fluidos corpóreos, 

nas mucosas da boca, nariz e olhos do profissional;capotes(aventais) em procedimentos que 

houver risco de contato com material biológico, e botas para proteção dos pés em locais 

úmidos ou com quantidade significativa de material infectante ( BRASIL,2000). 

A lavagem das mãos é a principal medida de bloqueio da transmissão de germes, 

devendo então lavar as mãos sempre, antes de iniciarmos uma atividade e logo após seu 

término. Os cuidados específicos que devem ser seguidos compreendem na máxima atenção 

durante a realização dos procedimentos; a jamais utilizar os dedos como anteparo durante a 
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realização de procedimentos que envolvam materiais pérfuro-cortantes; a não reencapadar, 

entortar, quebrar agulhas ou retirá-las da seringa com as mãos (FIGURA 1) e não valer-se 

delas para fixar papéis; no dever de todo material pérfuro-cortante (agulhas, scalp, lâminas de 

bisturi, vidrarias, entre outros), mesmo que estéril, ser desprezado em recipientes resistentes à 

perfuração e com tampa, não ultrapassando o limite de 2/3 de sua capacidade total (FIGURA 

1), com o cuidado de colocá-los sempre próximos do local onde é realizado o procedimento. 

Deve-se ter cuidados também quanto ao manejo adequado de procedimentos de 

descontaminação e do destino de dejetos e resíduos nos serviços de saúde ( BRASIL, 2000; 

(OPPERMANN,2003). 

 
Figura 1 Procedimentos que devem ser evitados com materiais perfurocortantes. A- Procedimento incorreto para 
reencapamento das agulhas que não deve ser efetuado segurando com as mãos. B- Recipiente para descarte de 
material pérfuro-cortante preenchido com mais de dois terços de sua capacidade (MEDIDAS DE PRECAUÇÃO 
UNIVERSAIS OU MEDIDAS PADRÃO). 
 

Após exposição à material biológico, é recomendado imediatamente no local exposto a 

lavagem exaustiva com água e sabão em caso de exposição percutânea, ou o uso de solução 

antisséptica degermante (PVP-Iodo ou clorexidina), embora não haja nenhuma evidência 

objetiva de vantagem em relação ao uso do sabão. Se for em mucosas, está recomendado a 

lavagem exaustiva com água ou solução fisiológica. Procedimentos que aumentam a área 

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

glutaraldeído são contra-indicados ( BRASIL, 2000).  

Em seguida deve-se colher o sangue da fonte e do exposto para pesquisa de HIV, 

Hepatite B e C, determinar exposição e status da fonte e iniciar esquema de tratamento 
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adequado o mais rápido possível, além do acompanhamento clínico-laboratorial que deverá 

ser realizado para todos os profissionais de saúde acidentados, que tenham sido expostos a 

pacientes-fonte desconhecidos ou pacientes- fonte com infecção pelo HIV e/ou hepatites B e 

C, pelo período de 6 meses. 

 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. 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. Quanto ao restante do mundo, até o fim de 2002, 106 trabalhadores de saúde 

tinham se contaminado após exposição ocupacional, sem contar outras 238 possíveis 

soroconversões (NEEDLESTICK1,1984; HENDERSON2,2010; CDC3

 As formas de transmissão dessas hepatites virais são diferentes, classificadas, portanto, 

em dois grupos: o grupo de transmissão fecal-oral (HAV e HEV) que tem seu mecanismo de 

 apud MEDEIROS, 

2011) 

 

2.4 HEPATITE VIRAL – UM RISCO BIOLÓGICO 

 

As hepatites virais são doenças provocadas por diferentes agentes etiológicos, com 

tropismo primário pelo fígado, que apresentam características epidemiológicas, clínicas e 

laboratoriais semelhantes, porém com importantes peculiaridades (BRASIL,2005). 

 Segundo o Ministério da Saúde (2005) a distribuição das hepatites virais é universal, 

sendo que a magnitude varia de região para região, de acordo com os diferentes agentes 

etiológicos. Estes são classificados por letras (vírus A, vírus B, vírus C,vírus D e vírus E). 

Estes vírus infectam hepatócitos (células hepáticas), porém, divergem quanto às formas de 

transmissão e conseqüências clínicas advindas da infecção. Recebem as seguintes 

designações: vírus da hepatite A (HAV), vírus da hepatite B (HBV), vírus da hepatite C 

(HCV), vírus da hepatite D (HDV) e vírus da hepatite E (HEV). 

                                                 
1 Needlestick Transmission of HTLV-III from a patient infected in Africa. (Editorial) Lancet 1984; 2:1376-7. 
2 Henderson D.K. Human Immunodeficiency Virus in Health Care Settings. In: Mandell, GL, Bennett JE, Dolin 
R. Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases 7 ed. Philadelphia: Churchill-
Livingstone; 2010. 
3 Centers For Disease Control And Prevention. Workbook for designing, implementing and evaluating a sharps 
injury prevention program 
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transmissão ligado a condições de saneamento básico, higiene pessoal, qualidade da água e 

dos alimentos, sendo rara a transmissão percutânea (inoculação acidental) ou parenteral 

(transfusão), devido ao curto período de viremia dos mesmos. O segundo grupo (HBV, HCV, 

e HDV) possui diversos mecanismos de transmissão, como o parenteral (compartilhamento de 

agulhas e seringas), sexual e vertical (da mãe para o bebê). Há também o risco de transmissão 

através de acidentes ocupacionais (BRASIL, 2005). 

 Geralmente ocorrem através de acidentes perfurocortantes. A transmissão do HCV 

ocorre principalmente por via parenteral, sendo a transmissão sexual pouco freqüente e a 

vertical rara quando comparada à hepatite B. A transmissão por via sexual é mais comum 

portanto para o HBV sendo considerada uma doença sexualmente transmissível. Outros 

líquidos orgânicos, como sêmen, secreção vaginal e leite materno, também podem conter o 

vírus HBV e constituir-se fonte de infecção. O HDV é um vírus defectivo, satélite do HBV, 

que precisa do HBsAg para realizar sua replicação. Devido a sua dependência funcional em 

relação ao vírus da hepatite B, o vírus delta tem mecanismos de transmissão idênticos aos do 

HBV (BRASIL, 2008). 

 Após entrar em contato com os vírus das hepatites o indivíduo pode desenvolver um 

quadro de hepatite aguda, podendo apresentar formas clínicas oligo/assintomática ou 

sintomática. Nos casos de hepatite A e E, as manifestações clínicas estão ausentes ou são 

bastante leves e atípicas, simulando um quadro gripal. Nos casos de Hepatite B, C e D a 

apresentação é típica, com os sinais e sintomas característicos da hepatite como febre, icterícia 

e colúria (BRASIL, 2005).  

 A fase aguda (hepatite aguda) tem seus aspectos clínicos e virológicos limitados aos 

primeiros seis meses da infecção e a persistência do vírus após este período caracteriza a 

cronificação da infecção. Apenas os vírus B, C e D têm potencial para desenvolver formas 

crônicas de hepatite. O potencial para cronificação varia em função de alguns fatores ligados 

aos vírus e outros ligados ao hospedeiro (BRASIL, 2005). 

 
 
2.4.1 HEPATITE B 
 
 

A hepatite B (HBV) é a maior ameaça de infecção que ocorre entre os profissionais da 

saúde, mas atualmente está controlada pela imunização ativa ou passiva (DOEBBELING et al 

2003) . 
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Como principal medida de prevenção ocupacional, todos os profissionais da área da 

saúde devem ser vacinados contra a hepatite B. Com esse procedimento estarão promovendo 

não somente sua proteção, mas também a de seus pacientes.  

As primeiras vacinas contra hepatite B foram licenciadas em 1982 e eram derivadas de 

plasma de pacientes com infecção crônica, com antígenos de superfície do vírus (AgHBs) 

inativados por métodos físico-químicos. Desde 1986, utilizam-se vacinas produzidas a partir 

de tecnologia de DNA recombinante (VRANJAC, 2006). 

O princípio básico para o desenvolvimento das vacinas produzidas por engenharia 

genética é bastante simples, entretanto, o procedimento real é muito complexo.  

Primeiramente retira-se do DNA do vírus da hepatite B o gene que carrega as instruções para 

a produção do HBsAg, depois o gene é inserido numa pequena cadeia circular de material 

genético, um plasmídeo, obtido a partir de uma bactéria. O plasmídeo é implantado numa 

célula hospedeira, que geralmente é uma levedura  (Saccharomyces cerevisiae); a célula 

hospedeira modificada cresce e multiplica-se, produzindo novas células idênticas à original. 

Durante o crescimento e a multiplicação, o DNA implantado induz a célula hospedeira a 

produzir HBsAg. Na última etapa o antígeno de superfície é extraído e purificado antes de ser 

incorporado numa vacina (SMITHKLINE4

A vacina induz a produção do anticorpo contra o HBsAg (anti-HBs) em títulos 

considerados protetores (>10 UI/mL) em mais de 90% dos adultos e mais de 95% das 

 BEECHAM BIOLOGICALS, 1997 apud 

SANCHES, 2002) 

De acordo com o Programa Nacional de Imunização (PNI, 2001), o esquema vacinal é 

composto de três doses, com intervalo de um mês entre a primeira e segunda dose e de seis 

meses entre a primeira e a terceira dose (esquema 0,1,6 e seis meses). Caso o intervalo entre 

as doses tenha sido ultrapassado, não há necessidade de recomeçar o esquema, apenas 

completá-lo. Profissionais que tenham interrompido o esquema vacinal após a 1ª dose, 

deverão realizar a 2ª dose logo que possível, e a 3ª dose deverá ser indicada com um intervalo 

de pelo menos dois meses da dose anterior, e os profissionais que tenham interrompido após a 

2ª dose, deverão realizar a 3ª dose da vacina tão logo seja possível. 

 No caso de adultos a vacina para a hepatite B deve ser aplicada por via muscular, no 

músculo deltóide. Deve-se evitar a região glútea, por resultar em menor imunogenicidade. 

                                                 
4 SMITHKLINE BEECHAM Biologicals. Engerix B: vacina de DNA-recombinante contra hepatite B. 1997. 
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crianças e adolescentes, utilizando o esquema 0,1,6 meses, e em idosos varia de 15 a 65% os 

que desenvolvem níveis protetores de anti-HBS, sendo recomendadas três doses sendo duas 

doses com intervalo de quatro semanas, e uma terceira dose cinco meses após a segunda. O 

esquema da vacina contra hepatite B fornece proteção duradoura. A eficácia diminui 

gradativamente após os 40 anos de idade. A obesidade, o estresse, o tabagismo e o etilismo 

também são fatores associados a uma menor eficácia vacinal (RAMOS & LEITE5

                                                 
5 RAMOS, A.L.; LEITE, N.C. Profilaxia das hepatites A e B com vacinas. In: Gastroenterologia: Hepatites . 
Rio de Janeiro, editora Rubio, 2001 (SGRJ- Sociedade de Gastroenterologia do Rio de Janeiro), cap. 17, p. 297-
317. 
 

, 2001 apud 

SANCHES, 2002; CAÇÃO et al, 2003).  

De acordo com os autores supracitados, a resposta máxima à vacina ocorre cerca de 

seis semanas após a terceira dose e existe correlação direta destes títulos com a persistência do 

anti-HBs após a imunização, porém níveis protetores de anticorpos  pode se desenvolver após 

uma ou duas doses. Conforme mencionado acima, a imunidade está garantida quando se 

atinge níveis superiores a 10 UI/ml, mas pode ainda persistir após o desaparecimento do anti-

HBs ao longo dos anos. Tal fenômeno é explicado pela memória imunológica e é corroborada 

pela elevação dos níveis de anti-HBs em pacientes previamente vacinados com  subseqüente 

exposição ao vírus da hepatite B. Por esse motivo, não se recomenda em adultos 

imunocompetentes novas doses de reforço da vacina (RAMOS & LEITE, 2001 apud 

SANCHES, 2002; FERREIRA et al, 2004). 

O teste sorológico para a identificação do anti-HBs está recomendado, após a 

vacinação, aos profissionais de saúde com esquema vacinal incompleto, o qual deverá ser 

feito de um a seis meses após a última dose para a confirmação da presença de anticorpos a 

níveis protetores, ou seja, com títulos acima de 10 mUI/ml. Recomenda-se o teste sorológico 

também para aqueles que já têm o esquema vacinal completo, para confirmação da resposta 

vacinal (BRASIL, 2000). Os profissionais de enfermagem que desejam realizar esse teste 

devem solicitar um atestado médico e pode ser realizado nos laboratórios de exames do 

hospital. A administração da série completa das doses da vacina é o objetivo de todos os 

esquemas de imunização, mas níveis protetores de anticorpos se desenvolvem após uma dose 

da vacina em 30% a 50% de adultos saudáveis, e em 75% após duas doses (FERREIRA et al, 

2004). 
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 Para Veronesi e Foca (1996), o teste sorológico anti-HBs deve ser feito de 1 a 6 meses 

após a terceira dose da vacina. Quando não há resposta vacinal adequada após a primeira série 

de vacinação, deve-se realizar uma série adicional de 3 doses. Caso persista a falta de 

resposta, não é recomendada uma revacinação. Os profissionais que não respondem 

repetidamente à vacina devem ser considerados suscetíveis à infecção pelo HBV, sendo de 

fundamental importância aconselha-los das precauções, como melhor maneira de se prevenir. 

(BRASIL, 2004). 

 A vacina contra hepatite B é considerada extremamente segura e eficaz, no entanto 

pode levar a alguns efeitos adversos como, abscessos locais, dor e enduração no local da 

injeção.A pessoa pode manifestar cefaléia, mal-estar, mialgia. Pode haver também reação de 

hipersensibilidade conhecida como reação anafilática, que tem como sintomas, urticária, 

sibilos, laringoespasmo, hipotensão e choque, sendo esses efeitos adversos raros e pouco 

significativos, ocorrendo excepcionalmente 1 caso para 600.000 vacinados (BRASIL,2008; 

FERREIRA et al, 2004). 

 

2.4.1.1 Procedimentos pós-exposição 
 
 

Como já mencionado anteriormente, após exposição a material biológico, cuidados 

locais com a área exposta devem ser imediatamente iniciados. A vacina contra hepatite B está 

recomendada como parte da terapia utilizada para prevenir a infecção que se segue à 

exposição ao HBV. Em algumas situações também a imunoglobulina humana anti-hepatite 

tipo B (IGHAHB) estará recomendada, como nos casos em que o acidentado não estiver 

vacinado, ou não seja respondedor a vacina bem como a situação sorológica do paciente–

fonte. A vacina pode ser administrada simultaneamente, em sítios distintos e usando-se 

seringas diferentes, à imunoglobulina, não havendo interferência na resposta vacinal 

(BRASIL,2008).  

Este fato é relevante, pois possibilita a realização da imunização passiva nos expostos 

susceptíveis ao HBV e inicio simultâneo da imunização ativa que possibilitará imunidade 

duradoura. A imunoglobulina hiperimune contra hepatite B (HBIg) é preparada a partir do 

fracionamento do soro de indivíduos com alto título antiHBs. O processo de produção inativa 

e elimina outros patógenos de transmissão sanguínea. Portanto, a obtenção da imunoglobulina 

especifica difere da imunoglobulina comum, que é resultante de um pool de doadores não 
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conhecidos, e além disso se conhece a concentração de anticorpos por ampola de HBIg. A 

dose utilizada para adultos é de 0.06mL/Kg (SISTEMA DE VIGILÂNICA PSBIO, 2009). 

Se o caso do paciente fonte for comprovadamente HBsAg positivo (alto risco), devem 

ser administrados a IGHAHB e a vacina; quando for desconhecida a condição  do paciente 

fonte, mas este for de baixo risco, deve-se indicar apenas a vacina. Tanto a vacina quanto a 

imunoglobulina devem ser aplicadas precocemente. Maior eficácia na profilaxia é obtida 

dentro de 24 a 48 horas após o acidente). Não há benefício comprovado quanto ao seu uso 

após uma semana do acidente (BRASIL, 2000; 2001). 
  No quadro 1 está esquematizado o protocolo recomendado em acidentes ocupacionais 

e infecções pelo HBV  associando vacina e soro de acordo com as variáveis descritas acima. 

Além de ser indicada para vítimas de acidentes com material biológico positivo ou fortemente 

suspeito de infecção por HBV, sem vacinação para hepatite B; são também indicadas nas 

seguintes situações: 

1. prevenção da infecção perinatal pelo vírus da hepatite B; 

2. comunicantes sexuais de casos agudos de hepatite B; 

3. vítimas de abuso sexual; 

4. imunodeprimido após exposição de risco, mesmo que previamente vacinados(BRASIL, 

2008). 
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Quadro 1. Recomendações para Profilaxia de Hepatite B após exposição ocupacional a 
material biológico 

  
Fonte: Guia de vigilância epidemiológica 6ª edição, 20056

                                                 
 
6 1- Uso associado de imunoglobulina hiperimune está indicado se o paciente-fonte tiver alto risco para infecção 
pelo HBV, como usuários de drogas injetáveis, pacientes em programas de diálise, contatos domiciliares e 
sexuais de portadores de HBsAg , homens que fazem sexo com homens, heterossexuais com vários parceiros e 
relações sexuais desprotegidas, história prévia de doenças sexualmente transmissíveis, pacientes provenientes de 
áreas geográficas de alta endemicidade para hepatite B, pacientes provenientes de prisões e de instituições de 
atendimento a pacientes com deficiência mental. 
2- IGHAHB (2x) = 2 doses de imunoglobulina hiperimune para hepatite B com intervalo de 1 mês entre as 
doses. Esta opção deve ser indicada para aqueles que já fizeram 2 séries de 3 doses da vacina mas não 
apresentaram resposta à vacina ou apresentem alergia grave à mesma. 
 

 
 

OBS.: na impossibilidade de saber o resultado do teste de imediato, iniciar a profilaxia 

como se o paciente apresentasse resposta vacinal inadequada. 

 A solicitação de testes sorológicos para o profissional de saúde acidentado deve ser 

realizada no momento do acidente: Para os profissionais de saúde com vacinação prévia para 

hepatite B – solicitar o anti-HBs (único anticorpo que confere imunidade ao HBV) – caso esse 

resultado seja positivo, não há necessidade de acompanhamento sorológico deste profissional 

(BRASIL, 2000). 
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 Para profissionais de saúde vacinados com anti-HBs negativo e para os não-

vacinados– solicitar HBsAg e anti-HBc. Nesses casos, as sorologias deverão ser repetidas 

após 6 meses em exposições com paciente-fonte HBsAg positivo ou paciente-fonte 

desconhecido (BRASIL,2000). 

 Caso o profissional de saúde tenha utilizado gamaglobulina hiperimune no momento 

do acidente, a realização da sorologia anti -HBs só deve ser realizada após 12 meses do 

acidente, por um  teste imunoenzimático (ELISA). Os profissionais de saúde que 

apresentarem HBsAg positivo (no momento do acidente ou durante o acompanhamento) 

deverão ser encaminhados para serviços especializados para realização  de outros testes , 

acompanhamento clínico e tratamento quando indicado (BRASIL,2000). 

Outros esquemas terapêuticos para o tratamento da hepatite B é a utilização de 

interferon, porém seus efeitos colaterais como supressão da medula óssea são freqüentes. Tem 

sido utilizado também a lamuduvina (LAM) que é um análogo nucleotídeos/nuclosídeos, um 

antiviral inibidor da transcriptase reversa (TR). A terapia combinada tem sido sugerida a mais 

promissora no tratamento da hepatite B (RACZ, 2008). 

 

2.4.2 HEPATITE D 
 
 

O HDV é considerado como agente subviral satélite ou como partícula viral defectiva, 

dependente da infecção pelos HBV. Durante a infecção, o genoma dos vírus auxiliares (HBV) 

codifica para que as células infectadas produzam as proteínas do envelope, que são 

necessárias tanto para montagem e liberação das partículas HDV, como também à adsorção às 

células hospedeiras em ciclos posteriores de infecção (SANTOS et al., 2002). 

 

 

2.4.2.1 Prevenção e pós exposição  

 

Devido a sua condição de agente sub-viral, dependendo da presença do vírus da 

Hepatite B para sua replicação, fazendo a prevenção do HBV corretamente estamos também 

isentos do HDV, embora não haja vacina específica para esse vírus. Por causa da dependência 

do HDV na replicação do HBV, as terapias para hepatite B podem ser também efetivas para 

controlar o HDV (SANTOS et al., 2002). 
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2.4.3 HEPATITE C 

 

 A hepatite C (HCV) é considerada endêmica com distribuição universal, sendo 

atualmente um dos mais importantes problemas de saúde pública mundial, tendo prevalência 

de 3%, destacando-se como a principal causa de hepatite crônica e doença hepática avançada 

(SICILIANO et al, 2004). 

O HCV apresenta uma variabilidade no seu genoma, e essa heterogeneidade ocorre 

como conseqüência das inúmeras mutações durante o processo de replicação viral. Devido a 

isso são divididos em 6 grupos designados de 1 a 6, e no mínimo 50 subtipos de vírus, 

identificados por letras minúsculas (BRASIL, 2008). 

A transmissão desse tipo de hepatite é parenteral. Não é facilmente transmitida por 

contato sexual. A transmissão vertical, parece só acontecer quando há alta concentração de 

vírus. Embora o HCV tenha sido encontrado no colostro, a transmissão através do leite 

materno não foi ainda confirmada. Por isso, a amamentação em mães HCV-positivas não está 

contra-indicada. Entretanto, a prevenção de fissuras mamilares é muito importante, pois ainda 

não foi determinado se o contato do bebê com o sangue materno pode favorecer a transmissão 

da doença, devendo a mãe ser informada a respeito do risco teórico, ainda não confirmado, de 

transmissão do vírus para a criança via leite materno. A decisão de amamentar deve ser 

particularizada para cada caso, em que pese ao papel da amamentação na vida dessa criança, 

pois não se sabe ao certo o papel do aleitamento na transmissão desse vírus para a criança. 

(SANTOS et al. 2002; LAMOUNIER, 2004).   

Há casos em que não se conhece a forma de transmissão. Estudos norte-americanos 

demonstraram que entre as pessoas infectadas recentemente pelo HCV, 60% são ou foram 

usuários de drogas injetáveis, inaláveis e “crack.” Aproximadamente 20% relataram 

exposição sexual – parceiro HCV reagente, ou múltiplos parceiros – e em 10% a exposição 

ocorreu pelo conjunto de todas as outras formas conhecidas (hemodiálise, contato domiciliar, 

ocupacional e perinatal). Nos 10% restantes, nenhuma exposição foi definida. De comum, a 

maior parte das pessoas nesta categoria tem um padrão socioeconômico desfavorável, que 

geralmente está associado a muitas outras doenças infecciosas. É o tipo de hepatite que mais 

leva a cronicidade e hepatocarcinoma (BRASIL, 2008). 
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2.4.3.1 Prevenção 

 

 Não existe vacina para a hepatite C, devido a sua variabilidade genética 

(CALADO,2009). 

 
Não existe nenhuma medida específica eficaz para redução do risco de 
transmissão do vírus da hepatite C após exposição ocupacional. Os estudos 
não comprovaram benefício profilático com o uso de imunoglobulinas. 
Dados atualmente disponíveis sugerem que o interferon só atua efetivamente 
quando a infecção pelo HCV está estabelecida, parecendo indicar que não 
atuariam como profilaxia pós-exposição( BRASIL, 2004, pag 23). 

 
 
 

O controle da infecção então é seguido através das formas de prevenção primárias, 

segundo a Sociedade Brasileira de Infectologia (2001; 2009). As medidas primárias visam à 

redução do risco para disseminação da doença. Entre as medidas de prevenção primária 

destacam-se: triagem em bancos de sangue e centrais de doação de sêmen para garantir a 

distribuição de material biológico não infectado; triagem de doadores de órgãos sólidos como 

coração, fígado, pulmão e rim; triagem de doadores de córnea ou pele; cumprimento das 

práticas de controle de infecção em hospitais, laboratórios, consultórios dentários, serviços de 

hemodiálise. Entre as medidas de prevenção secundária podemos definir: abstinência ou 

diminuição do uso de álcool, não exposição a outras substâncias hepatotóxicas . 

 

2.4.3.2 Procedimentos pós exposição 

 

Ressalta-se que não há vacina para profilaxia para hepatite C e a precaução é o único 

meio de reduzir a contaminação. Caso a investigação sorológica do paciente -fonte evidencie 

infecção pelo vírus da hepatite C e em exposições com paciente-fonte desconhecido, está  

recomendado o acompanhamento do profissional de saúde com realização de sorologia (anti -

HCV) no momento e 6 meses após o acidente. Além disso, a dosagem de transaminase 

glutâmico-pirúvica (TGP) também deverá ser realizada no momento, 6 semanas e 6 meses 

após o acidente, na tentativa de auxiliar o diagnóstico de soroconversão ( BRASIL, 2000). 

 De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo (2002), se a sorologia do 

profissional de saúde para HCV for positiva, o mesmo deve ser encaminhado para 
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acompanhamento ambulatorial especializado, onde será solicitada a pesquisa do genoma do 

vírus (HCV-RNA qualitativo). 

O tratamento da hepatite C aguda deverá ser realizado antes de 120 dias de evolução 

da doença, para melhor resposta terapêutica, portanto sugere-se, principalmente nas 

exposições de alto risco com fonte positiva, a realização da pesquisa de HCV RNA no 90º dia 

após a exposição (BRASIL, 2008). 

O tratamento da hepatite C é feito por meio da substância imunobiológica Interferon 

convencional . Na Hepatite viral crônica C deve ser com Interferon convencional , associado 

ou não à ribavirina; ou  Interferon peguilado, associado ou não à ribavirina; um análogo 

nucleosídio sintético com potencial ação antiviral e imunomodulatória. Após 180 dias de 

evolução, a hepatite C é considerada crônica (BRASIL, 2008). 

O interferon é uma citocina imunomoduladora utilizada no tratamento de diversas 

doenças, incluindo infecções crônicas pelo vírus da hepatite C. O interferon peguilado é uma 

nova forma de interferon, desenvolvida para aumentar o tempo de meia-vida da droga. Tem 

sido sugerido que os pacientes coinfectados por vírus da hepatite C e da imunodeficiência 

humana (VHC/HIV) devam ser tratados com interferon peguilado associado à ribavirina 

(PEG+RBV) porque as taxas de resposta virológica sustentada seriam maiores do que aquelas 

obtidas com interferon convencional associado à ribavirina (IFN+RBV) (ALMEIDA, et al., 

2009). 

 Em casos de complicações resultantes do tratamento as doses devem ser reduzidas, 

conforme a Secretaria de Vigilância em Saúde (2007), a dose do Interferon inicialmente deve 

ser reduzida em até 20% da dose em uso. Redução superior a 20% da dose deve ser realizada, 

a juízo clínico, após falência de todas alternativas de manejo citadas neste protocolo. É 

recomendada também a redução da dose da Ribavirina inicialmente em até 20% da dose em 

uso. Caso seja necessária redução maior que 20%, deve-se tentar manter a dose mínima de 

10,6 mg/Kg/dia. Quando a Hemoglobina for  menor que 8.0 g/dL deve-se suspender seu uso. 

Os principais efeitos adversos relatados para o interferon alfa e interferon peguilado 

são dor de cabeça, fadiga, depressão, ansiedade, irritabilidade, insônia, febre, tontura, dor 

torácica dificuldade de concentração, dor, perda de cabelo, coceiras, secura na pele, 

borramento da visão, estomatite, náuseas, perda de apetite, diarréia, dor abdominal, perda de 

peso, dor muscular, infecções, hipertireoidismo e hipotireoidismo, vômitos, indigestão, 

diminuição das células do sangue (plaquetas, neutrófilos, hemácias), tosse, faringite, sinusite.  
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Os efeitos adversos menos freqüentes incluem comportamento agressivo, aumento da 

reativação de doenças auto-imunes, infarto do miocárdio, pneumonia, arritmias, isquemias. Os 

principais efeitos adversos relatados para ribavirina incluem cansaço, fadiga, dor de cabeça, 

insônia, náuseas, perda de apetite, anemia. Os efeitos adversos ainda mais raros são: 

dificuldade na respiração,conjuntivite, pressão baixa, alergias de pele, rinite, faringitee  

lacrimejamento  

 Para melhor compreensão sobre o tratamento crônico, o quadro 2 apresenta de forma 

resumida  os esquemas terapêuticos.  

 

 

Quadro 2.Esquemas terapêuticos para tratamento de hepatite C crônica. 

 
IFNc - interferon convencional; Peg - interferon peguilado; RBV – ribavirina 
Fonte: Hepatites virais: O Brasil está atento, 3ª edição, 2008 
 
 
2.5 HIV  

 
A AIDS, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida se manifesta após a infecção do 

organismo humano pelo Vírus da Imunodeficiência Humana, o HIV (sigla do inglês - Human 

Immunodeficiency Vírus) um vírus pertencente à família dos retrovírus.  Este vírus possui um 

período de incubação prolongado antes do surgimento dos sintomas da doença, infecção das 

células do sangue e do sistema nervoso e supressão do sistema imune. O HIV infecta um tipo 

de célula imune, chamada célula T, mas especificamente, linfócitos T auxiliares, que possuem 

a molécula CD4 como marcadora de superfície, além de macrófagos e células dendríticas. 

(SANTOS, 2002). 

 Essas células, segundo o autor supracitado, constituem uma importante parte do 

sistema imunológico porque comandam a reposta específica de defesa do organismo diante de 

agentes infecciosos. O HIV causa uma redução no número de células de TCD4+ no 

organismo, eventualmente resultando no aumento do risco de infecção por outros agentes. A 
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pessoa então se torna vulnerável a outras infecções e doenças oportunistas, chamadas assim 

por surgirem nos momentos em que o sistema imunológico do indivíduo está enfraquecido. 

Estas infecções podem ser causadas por vírus, bactérias, protozoários ou fungos.  

Embora ainda existam controvérsias, para alguns autores, o uso da contagem de 

células T CD4+, como preditora do desfecho clínico para portadores de HIV, supera a 

contagem da carga viral plasmática. A progressão da AIDS para doenças oportunistas e morte 

tem sido demonstrada como associada, entre outros fatores, com a contagem de linfócitos T 

CD4+ inferior a 350células/mm3 da mesma forma que a sobrevida longa tem sido associada 

ao alto quantitativo plasmático dessas células. Recomenda-se também a terapia antirretroviral 

a pacientes assintomáticos com contagem de CD4 menor ou igual a 350 células/mm3 

(PATROCLO, 2007; BRASIL, 2010) 

 
2.5.1 PREVENÇÃO 

 

Vários estudos estão sendo realizados para o desenvolvimento de vacinas contra o 

HIV, porém é difícil a sua concretização, porque o HIV sofre mutações freqüentes, não é 

expresso em todas as células que infecta, e não é completamente eliminado pela imunidade do 

indivíduo após a infecção primária. A melhor forma então de se evitar a exposição a esse 

vírus é seguindo as normas de precauções universais (RACZ, 2008). 

 
2.5.2 PROCEDIMENTOS PÓS EXPOSIÇÃO 

 

A exposição ocupacional ao HIV deve ser tratada como emergência médica, uma vez 

que a quimioprofilaxia deve ser iniciada o mais rapidamente possível, preferencialmente até 2 

horas e no máximo até 72 horas. Para uma correta indicação da quimioprofilaxia é importante 

considerar o risco do paciente-fonte estar ou não infectado, a gravidade da exposição e o 

potencial benefício da medicação anti-retroviral (BRASIL, 2007). 

Segundo o Ministério da saúde (2007) Quando exposto, o profissional deve ser 

submetido à sorologia anti-HIV para verificar sua condição sorológica basal, que se refere à 

sua condição prévia ao acidente. Em caso negativo, deve-se repetir a sorologia após seis e 

doze semanas e após seis meses e suspender a medicação anti-retroviral. 

Recomenda-se, de acordo com o Ministério da Saúde (2007), em situações de menor 

risco de transmissão o uso de duas drogas anti-retrovirais inibidores da transcriptase reversa 
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análogos de nucleosídeos (ITRN), preferencialmente a associação de zidovudina (AZT) com 

lamivudina(3TC), se possível combinadas na mesma formulação. Em situações de maior 

risco, recomenda-se o uso de esquemas potentes, com a adição de um inibidor de protease (IP) 

(indinavir (IDV/r) associado ao ritonavir como adjuvante farmacológico, lopinavir/r (LPV/r) 

ou nelfinavir(NFV). 

 O quadro 3 apresenta as sugestões de medidas específicas de quimioprofilaxia para o 

HIV. 

 

Quadro 3. Sugestões de medidas específicas de quimioprofilaxia para o HIV. 

 
Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Programa Nacional de DST e Aids, 20077

                                                 
7 1- O efavirenz (EFZ) não deve ser utilizado em mulheres grávidas ou com possibilidade de gravidez durante o 
período de quimioprofilaxia, pela possibilidade de efeito teratogênico. 
2- A dose do NFV é de 9 ou 10 comprimidos/dia, entretanto pode ser o medicamento de escolha para gestantes. 
3- Contra-indicação ao AZT entendido como: hemoglobina <8,0g % e/ou contagem de neutrófilos < 500/mm3. 
4- Contra-indicação ao Stavudine(d4T)  detecção de pancreatite e/ou neuropatia periférica. 
5- O tenovir (TDF) pode ser indicado em casos de intolerância ou resistência presumida ao AZT e ao d4T para 
maiores de 18 anos e que não tenham lesão renal prévia, embora haja menor experiência clínica de seu uso em 
situações de profilaxia pós-exposição ocupacional ao HIV (em relação ao uso de AZT). Para seu uso, deve-se 
considerar também a dificuldade logística e incremento potencial no custo. 
 

. 
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 A adesão ao esquema é muito importante para o sucesso do tratamento e é 

influenciada pela complexidade do regime indicado. Observam-se taxas expressivas de 

interrupção da profilaxia em indivíduos que sofreram acidente ocupacional envolvendo HIV 

devido à ocorrência de eventos adversos à quimioprofilaxia. No entanto, são poucas as 

publicações internacionais e nacionais sobre a adesão à QP em trabalhadores da saúde pós-

exposição a material biológico. (ALMEIDA, 2007; BASSETT IV8

                                                 
8  BASSETT IV et al. Two drugs or three? Balancing effi cacy, toxicity, and resistance in postexposure 
prophylaxis for occupational exposure to HIV. Clin Infect Dis. 2004;39(3):395-401. 
 

 et al.; 2004 apud 

MEDEIROS et al.;2007). 

No estudo de Almeida (2007) com o objetivo de avaliar a adesão à quimioprofilaxia 

com anti-retrovirais (HIV) pós-exposição ocupacional a fluidos orgânicos humanos, dos 165 

acidentados com prescrição à QP com ARV contra o risco de adquirir a infecção pelo HIV, 

40,6% dos acidentado não aderiram à QP, pois o tratamento foi realizado por menos de 22 

dias e 59,4% tiveram adesão ao tratamento, por utilizar a medicação por mais de 22 dias, 

sendo o ideal 28 dias.  

Nos pacientes HIV o percentual de adesão a terapia antirretroviral segundo estudos 

com o objetivo de avaliar a adesão encontram-se resultados acima de 50 %, como 75 %, 68 

%, e 82%. A alta adesão no Brasil pode estar relacionada ao acesso universal gratuito aos 

medicamentos antirretrovirais e, como consequência, a uma redução significativa de infecções 

oportunistas, diminuição de internações hospitalares e de óbitos. O papel da terapia 

combinada foi fundamental para este novo cenário(NEMES ET AL 2009; MARGALAHO et 

al 2007;MASTROIANN, 2011; TROMBINI 2010). 

 

Entre os eventos adversos estão os sintomas gastrintestinais que caracterizam-se por 

náuseas, vômitos, desconforto abdominal ou diarréia; a neurológica com sintomas como 

cefaléia ou tonturas; e a do mal-estar geral como indisposição inespecífica, adinamia ou 

irritabilidade (MEDEIROS et al.,2007). 

A ocorrência de eventos adversos, de acordo com os autores supracitados (Op. Cit.), 

pode ser minimizada com o uso de esquemas menos potentes. A subtração do inibidor de 

protease do esquema profilático reduz a incidência desses eventos e aumenta a adesão do 

funcionário à terapia.1. Trata-se de uma estratégia prática, mas que pode reduzir a potência do 

esquema, com aumento no risco de falência da profilaxia. 
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 Os efeitos adversos decorrentes da quimioprofilaxia do HIV e as possíveis interações 

medicamentosas, estão esquematizadas no quadro 4. 

Quadro 4. Efeitos adversos e interações dos medicamentos utilizados na 
quimioprofilaxia

 
Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, 2002. 
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Falhas da PPE já foram descritas em pelo menos 21 ocasiões. Em 16 delas a ZDV foi 

usada isoladamente; em duas a ZDV e a didanosina (ddI) foram usadas em combinação  

(MEDEIROS, 2011) 

 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 (Op cit). 

 Segundo Rapparini (2006) 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. 

 Lucena (2007 apud Medeiros 2011) traz que um novo caso ocorrido no Amazonas, 

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

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

introduzida pelo CDC em 1990. Só em 1995 sua eficácia pôde ser confirmada, mostrando 

uma redução de até 81% no risco de adquirir a infecção (CDC, 1990). 

 

 2.6 NOTIFICAÇÃO 

 
 De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 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. 

Nos hospitais dos Estados Unidos, os Centers for Disease Control and Prevention 

(CDC, 2001), estimam que ocorram mais de 380.000 acidentes por ano, com material 

perfurocortante.  Acrescenta ainda, que outro grande número de acidentes ocorrem em 

instituições de saúde não hospitalares, onde o controle é praticamente impossível de se 

realizar. São evidentes as falhas das notificações de acidentes profissionais e as instituições 

assistentes (DOEBBELING et al, 2003) 

 No Brasil estima-se que a ocorrência de subnotificação seja ainda maior, pois existem 

poucas unidades estruturadas para atendimento e notificação de acidentes profissionais com 

material biológico e com um com programa de educação em serviço com o objetivo de 
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sensibilizar os profissionais da saúde quanto à importância da notificação e acompanhamento 

dos casos e os riscos a que estão expostos após o acidente (LOPES et al.,2004).  

  Estudos apontam que a subnotificação no Brasil está relacionada a desinformação em 

relação aos riscos e aos aspectos epidemiológicos e jurídicos que envolvem o acidente, a 

submissão dos trabalhadores às condições impostas pelos serviços relacionados à falta de 

tempo para notificação e ao medo de perder o emprego, principalmente no setor privado 

(CAVALCANTE & PEREIRA, in FERNANDES et al.,2000). 

 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. 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. Tem como metas 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; diagnosticar a ocorrência dos 

acidentes ocupacionais com exposição a material biológico transmissor de infecções; 

identificar as estratégias preventivas empregadas nos hospitais; elaborar, implementar e 

avaliar estratégias preventivas baseadas em evidências científicas e adaptadas a realidade de 

cada hospital; melhorar a forma de registro dos acidentes. 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 serem adotadas, entre elas novos estudos destinados 

a melhorar o controle dos acidentes e as condições de trabalho oferecidas aos trabalhadores no 

hospital estudado (MEDEIROS, 2011). 

 A distribuição dos acidentes conforme a categoria profissional, de acordo com os 

dados do REPAT, mostram que os acidentes de maior prevalência acometem a equipe de 

enfermagem. Distribuição não diferente de diversos outros estudos. 

 
2.6.1 CONDUTAS PARA NOTIFICAÇÃO 
 
 
 No quadro 5 está esquematizado o fluxograma com as etapas que devem ser efetuadas 

para a correta notificação após o acidente. 
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Quadro 5. Fluxograma de conduta após acidente 

 
 Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, 2002. 
 
 
 Como indicado no fluxograma acima, é recomendado que no momento do acidente, além 

dos cuidados locais que devem ser realizados, deverá ser feita a notificação à chefia imediata, 

a qual, por sua vez, notificará a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) e/ou o 

setor responsável para avaliar o acidente e determinar a conduta, o mais precocemente 

possível, idealmente nas primeiras duas horas, e no máximo, até 72 horas após o acidente. 

 O Departamento Pessoal deve emitir a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), 

cujo verso será preenchido pelo chefe imediato que atender o acidentado, a fim de documentar 

o acidente para efeitos legais. O acidente deverá ser analisado pela equipe responsável (CCIH, 

médico do trabalho) de modo a detectar o material biológico envolvido, tipo de acidente, 

situação sorológica do paciente fonte e as medidas a serem adotadas. 

 Em relação ao acidentado esse deve ser orientado quanto a: evitar a amamentação, 

usar preservativos em relações sexuais e não doar sangue ou órgãos durante o período de 

acompanhamento (clínico/laboratorial), que deverá ser de seis meses, quando houver risco 

para aquisição do HIV, HBV e HCV. Deve ser programado o seguimento clínico/laboratorial 

apropriado ao material biológico envolvido (SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO 

PAULO, 2002). 
 De acordo com Murofuse et al (2005) 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.  
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As notificações deverão ser registradas conforme a notificação de acidente indicada no 

quadro 6. 

Quadro 6. Notificação de acidente de trabalho com material biológico 

 
Fonte:http://www.crorj.org.br/biosseguranca/Ficha%20de%20notifica%E7%E3o%20de%20acidentes%20progra
mas_dst_aids_ficha_notificacao.pdf.  

http://www.crorj.org.br/biosseguranca/Ficha%20de%20notifica%E7%E3o%20de%20acidentes%20programas_dst_aids_ficha_notificacao.pdf�
http://www.crorj.org.br/biosseguranca/Ficha%20de%20notifica%E7%E3o%20de%20acidentes%20programas_dst_aids_ficha_notificacao.pdf�
http://www.crorj.org.br/biosseguranca/Ficha%20de%20notifica%E7%E3o%20de%20acidentes%20programas_dst_aids_ficha_notificacao.pdf�
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 Segue abaixo a ficha de vigilância epidemiológica dos acidentes empregada no setor 

DIP. 

Quandro 7. Ficha de Vigilância Epidemiológica de Acidentes com Material Biológico 
empregada no Serviço de DIP (anverso). 

 
Fonte: MEDEIROS, W.P. Estudo dos acidentes com material biológico ocorridos no Hospital Universitário 
Antônio Pedro de 1997 a 2009. Dissertação apresentada ao Programa de Pós- Graduação em Ciências Médicas 
da Universidade Federal Fluminense,2011.  
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Quadro 8. Ficha de Vigilância Epidemiológica de Acidentes com Material Biológico 
empregada no Serviço de DIP (verso). 

  
Fonte: MEDEIROS, W.P. Estudo dos acidentes com material biológico ocorridos no Hospital Universitário 
Antônio Pedro de 1997 a 2009. Dissertação apresentada ao Programa de Pós- Graduação em Ciências Médicas 
da Universidade Federal Fluminense,2011 
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 O Serviço de DIP é a referência para onde devem ser encaminhados no HUAP as 

vítimas deste tipo de acidente. 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. (MEDEIROS,2011).  

 Segue abaixo o protocolo preconizado pela instituição.  

Quadro 9. Fluxograma de atendimento ao profissional de saúde que sofreu acidente com 

material biológico. Fonte: Serviço de Saúde e Segurança do Trabalho do HUAP.  

 
 Fonte: MEDEIROS, W.P. Estudo dos acidentes com material biológico ocorridos no Hospital Universitário 
Antônio Pedro de 1997 a 2009. Dissertação apresentada ao Programa de Pós- Graduação em Ciências Médicas 
da Universidade Federal Fluminense,2011. 
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Segue também a ficha utilizada HUAP para comunicação dos acidentes.  

Quadro 10. Ficha de Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT). (anverso). 
 

 
Fonte: MEDEIROS, W.P. Estudo dos acidentes com material biológico ocorridos no Hospital Universitário 
Antônio Pedro de 1997 a 2009. Dissertação apresentada ao Programa de Pós- Graduação em Ciências Médicas 
da Universidade Federal Fluminense,2011. 



47 
 

 
 

 
Quadro 11. Ficha de Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT). (verso). 

 
Fonte: MEDEIROS, W.P. Estudo dos acidentes com material biológico ocorridos no Hospital Universitário 
Antônio Pedro de 1997 a 2009. Dissertação apresentada ao Programa de Pós- Graduação em Ciências Médicas 
da Universidade Federal Fluminense,2011. 
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 Vale salientar que no município de Niterói o centro de referencia de notificação de 

acidentes com material imunobiológico para toda a rede de saúde, é o Hospital Municipal 

Carlos Tortely, para as unidades de saúde deste município, devem encaminhar os dados dos 

acidentes ocorridos, para registro de dados epidemiológicos, que serão encaminhados ao 

Ministério da Saúde. 

 O Hospital Universitário Antônio Pedro tem Sistema de notificação própria, sendo 

responsável por encaminhar para a rede os seus dados. 

 

2.7 EDUCAÇÃO PERMANENTE 
 

É fundamental que o profissional enfermeiro no seu ambiente de trabalho busque o 

aprendizado de forma contínua, sendo, a educação permanente uma ferramenta indispensável 

no seu processo de trabalho. 

A educação permanente envolve uma reflexão crítica sobre as práticas reais, originando 

uma transformação das mesmas na rede de serviço. Através dela realiza-se o encontro entre o 

mundo de formação e o mundo de trabalho, onde o aprender e o ensinar se incorporam ao 

cotidiano das organizações e ao trabalho. É uma proposta de ação estratégica que visa a 

contribuir para transformar e qualificar as práticas de saúde, a organização das ações e dos 

serviços de saúde, os processos formativos e as práticas pedagógicas na formação e 

desenvolvimento dos trabalhadores de saúde (BRASIL, 2004). 

A educação permanente conceitua-se como um contínuo processo de ações de trabalho - 

aprendizagem que acontece em um espaço de trabalho / produção, educação em saúde, que 

busca modificar e transformar uma situação - problema, em uma situação diferente e 

exeqüível. Ela acontece, portanto no cotidiano das pessoas e das organizações e refere-se 

também a todas as atividades que tem por objetivo provocar uma alteração de atitudes e/ou 

comportamentos a partir da aquisição de novos conhecimentos, conceitos e atitudes e constitui 

parte do pensar dos profissionais de Enfermagem, com a função de obter crescimento pessoal 

e profissional, além de contribuir para a organização do processo de trabalho. É dessa maneira 

uma necessidade urgente para os profissionais de saúde, no desenvolvimento de sua postura 

crítica, auto-avaliação, auto-formação, autogestão, o que promove os ajustes necessários no 

sentido de trabalhar com interdisciplinaridade, na transmissão de saberes e fazer, 

continuamente (OLIVEIRA,2007; PERES,2006.) 
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A educação permanente colabora eficazmente para que o exercício profissional do 

enfermeiro seja imprescindível para o saber técnico cientifico da equipe de enfermagem, 

proporcionando dessa forma maior conhecimento e cumprimentos das ações pelos 

profissionais da saúde (DIAS et al,2010). 

Para Ceccim (2005), a Educação Permanente, torna o setor de trabalho um lugar de 

atuação crítica, reflexiva, positiva, compromissada e tecnicamente competente, sendo assim 

uma estratégia fundamental às transformações no ambiente laboral.  

De acordo com Valente (2009) na Educação Permanente os profissionais devem ser 

capazes de aprender continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua prática. Dessa 

forma os profissionais de saúde devem aprender a aprender e ter responsabilidade e 

compromisso com a sua educação e o treinamento/estágios de futuras gerações de 

profissionais, mas proporcionando condições para que haja benefício mútuo entre os futuros 

profissionais e os profissionais dos serviços. 

 Muitas vezes os profissionais se confundem ao diferenciarem os termos educação 

Permanente e Educação Continuada.  Apesar de ambas conferirem uma dimensão temporal de 

continuidade ao processo de educação, correspondente às necessidades das pessoas durante 

toda a vida, assentam-se em princípios metodológicos diversos (Op. Cit.). 

 Segundo Ricas (1994 apud Valente, 2009) a educação continuada “englobaria as 

atividades de ensino após o curso de graduação com finalidades mais restritas de atualização, 

aquisição de novas informações e/ou atividades de duração definida e através de metodologias 

tradicionais”. 

 Para então melhor compreender o deste processo de formação permanente, são 

apresentadas, a seguir, as suas fases e características, de acordo com Furtner (1975). 
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Quadro 12 – Fases da Educação/Formação Permanente 
Definição 
 

Objetivos 
globais 
 
 

Clientelas 
Prioritárias 
 

Organização Métodos 
Pedagógicos 
 

Custos Promotores 

A educação 
permanente é 
um processo 
contínuo do 
desenvolvimento 
individual. 

Permitir que 
cada 
indivíduo 
continue a 
progredir, 
segundo 
as próprias 
necessidades e 
as 
condições em 
que 
vive. 

Não importa 
quem, contanto 
que esteja 
motivado. 

Sem 
organização 
central, nem 
coordenação. 

Atividade 
individual: 
muitas vezes 
autodidaxia; 
sempre 
iniciativa 
voluntária. 

Assumidos 
pelo próprio 
“beneficia 
rio”. 

Teóricos da 
Educação. 

A educação 
permanente é 
um princípio 
de 
organização 
de um 
sistema 
global de 
formação. 

Exercer uma 
Ação 
renovadora 
sobre todos os 
organismos que 
se 
ocupem de 
formação: 
procurar 
tornar o sistema 
escolar um 
conjunto 
mais flexível e 
mais 
amplo. 

Todos os 
grupos que 
foram 
marginaliza dos 
ou que 
foram atingidos 
por um processo 
de 

desenvolvimento. 

Tendência a 
se reagrupar 
em 
parassistema: 
direito de 
inspeção do 
Estado. 

Atividade 
Coletiva 
organizada, 
por 
vezes, 
animada 
por 
educadores 
especializados. 

Cada vez mais 
assumidos 
conjunta mente 
pelo 
beneficiário 
a) e/ou pelo 
Estado; 
b) e/ou pelo 
empregador. 

Administradores 
planejadores da 
educação. 

A educação 
permanente ë 
uma 
estratégia de 
formação em 
função do 
desenvolvimento 
cultural. 

Orientar uma 
política de 
recursos 
humanos 
dentro das 
perspectivas do 
desenvolvimento 
Cultural. 

O conjunto das 
populações e 
do pessoal que 
participa como 
agente num 
programa de 
desenvolvimento. 

Sem sistema 
propriamente 
dito, porque 
utiliza as 
instituições já 
envolvidas em 
um programa 
de desenvolvi 
mento: ação 
cooperativa, 
interdisciplinar 
interministerial. 

Atividade 
coletiva, 
essencialmente 
em grupo, 
animada por 
qualquer 
profissional 
interessado; 
supervisão e 
avaliação por 
educadores 
especializa 
dos. 

Financiado 
pelo próprio 
programa de 
desenvolvimento. 

Planejadores de 
recursos 
humanos, no 
âmbito do 
planejamento 
Regional. 

Fonte: Furtner (1975) Apud Valente (2009).  

 Trazendo ainda essa diferença Motta9

 

 (2002 apud MANCIA, 2004) relata que a 

Educação Continuada envolve as atividades de ensino após a graduação (atualização), possui 

duração definida e utiliza metodologia tradicional, enquanto a Educação Permanente 

estrutura-se a partir de dois elementos: as necessidades do processo de trabalho e o processo 

crítico como inclusivo ao trabalho. E ainda para melhor compreender traz o seguinte quadro. 

                                                 
9 Motta JIJ, Ribeiro ECO, Worzoler MCC, Barreto CMG, Candal S. Educação Permanente em Saúde. Rede 
Unida. Olho Mágico: Londrina (PR) 2002 abr/jun;9(1):67-78 
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Quadro 13. Diferenças entre Educação Continuada e Educação Permanente 

 
Aspectos 

 
 

 
Educação 

Continuada (EC) 
 

 
Educação 

Permanente (EP) 

 
Público – Alvo 

 
Uniprofissional 

 
Multiprofissional 

 
Inserção no mercado 

de trabalho 

 
Prática autônoma 

 
Prática 

Institucionalizada 
 

Enfoque 
Temas de 

Especialidades 
 

 
Problemas de saúde 

Objetivo principal 
 

Atualização técnico - 
Cientifica 

Transformação das 
práticas técnicas e 

sociais 
 

Periodicidade 
 

 
Esporádica 

 
Contínua 

 
Metodologia 

Pedagogia da 
transmissão 

Pedagogia centrada 
na resolução de 

problemas 
 

Resultados 
 

 
Apropriação 

 
Mudança 

 
Fonte: Mancia, 2009. 
 
 A Formação Permanente é, pois um processo que não é estanque, se dá durante toda a 

vida, e a partir dela muitos problemas são resolvidos/equacionados em situação, visto que, no 

momento mesmo da ação, o profissional reflete, busca suas hipóteses de solução, decide sobre 

a prática futura, resultando na efetivação de um movimento que parte da prática e retorna a ela 

de maneira transformadora (VALENTE, 2009). 

 A educação permanente é uma das ferramentas do processo de trabalho que o 

enfermeiro utiliza para ampliação do conhecimento técnico científico. Ele desenvolve suas 

práticas a partir de competências adquiridas por meio de um processo de formação que tem 

por base o acumulo do desenvolvimento de conhecimento e de tecnologias, sendo dessa 

maneira a pessoa chave para o desenvolvimento da educação permanente (DIAS et al,2010). 

 Educar é capacitar indivíduos para se responsabilizarem no mundo, compartilhar 

idéias e metodologias que os tornem competentes e com habilidades para atuar em diferentes 

situações. É também emitir e trocar informações, discutir aspectos positivos e negativos, 
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éticos, dimensões sociais e culturais dentre outros, é formar pessoas capazes de modificar o 

âmbito social (Op. Cit.). 

 A educação é um fenômeno social e universal, ou seja, uma atividade necessária para 

o desempenho de toda sociedade. É o processo de dispor aos sujeitos o conhecimento, 

experiências culturais, cientificas, e adaptativas que os tornam capazes de atuar no meio social 

(PASCHOAL et al, 2007). 

 A educação permanente adotada por toda equipe interdisciplinar na área de saúde, 

enfoca questões que envolvam a biologia humana, os aspectos que interferem na saúde, no 

processo de trabalho, na valorização do fazer e o saber fazer com ênfase na competência 

resultando em atos que geram qualidade da assistência de Enfermagem (DIAS et al,2010). 

 A educação permanente possui estratégias que possibilitam construir um novo perfil 

de profissional e que pode ser realizado através de trabalhos coletivos entre os profissionais 

(Op. Cit). 

 O papel da educação permanente é ser uma estratégia para a organização de trabalho 

de Enfermagem em articulação com as demais práticas de Enfermagem nos diversos setores 

do hospital. Neste contexto, o enfermeiro assume importantes papeis, bem como, planejar, 

implementar, participar dos programas de formação (CUCOLO et al,2007). 

 Acreditamos que, a partir dos momentos de reflexão sobre a própria prática, que 

devem ser proporcionados pelo processo de educação permanente, os trabalhadores irão 

adquirir conscientização e responsabilidade sobre a sua própria saúde, á medida que provoca 

o individuo a problematizar a sua prática. 

 A pedagogia da problematização visa trocar conhecimentos e não simplesmente inserir 

mais conhecimentos ao educando, portanto a educação permanente adota essa concepção, 

com o propósito de estimular a reflexão da prática e a construção de novos conhecimentos 

(DIAS et al,2010). 

 Sendo assim, cremos que a educação permanente é de grande importância para a 

redução do alarmante número de acidentes de trabalho que permanecem ocorrendo nos 

ambientes de trabalho em saúde. 
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CAPITULO III 
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3. METODOLOGIA 
 
 
3.1 TIPO DE ESTUDO 

 

 Por ser um estudo que se preocupa em identificar a percepção dos trabalhadores de 

Enfermagem quanto aos riscos biológicos em Serviços de Saúde e suas medidas de 

prevenção, tratamento e notificação, trata-se de uma pesquisa exploratória-descritiva, com 

abordagem qualitativa. 

 Conforme Figueiredo (2004, p. 104) “as pesquisas descritivas têm como objetivo 

principal a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou então o 

estabelecimento de relações entre variáveis obtidas através da utilização de técnicas 

padronizadas de dados, como questionário e observação sistemática”.  

 O estudo exploratório segundo a autora supracitada (Op. cit, p.103) tem o intuito de 

“tornar o problema mais explícito, e tem como objetivo o aprimoramento de idéias ou 

descoberta de intuições. Envolve levantamento bibliográfico, entrevista com pessoas que 

iveram experiências práticas com o problema pesquisado e análise de exemplos que 

estimulem a compreensão”. 

 Para Lobiondo-Wood e Haber (2001, p.111), “em um estudo descritivo, exploratório 

pequisadores coletam descrições detalhadas de variáveis existentes e usam os dados para 

justificar e avaliar condições e práticas correntes ou fazer planos mais inteligentes para 

melhorar as práticas de atenção à saúde”. Esses pesquisadores, segundo o autor, buscam nesse 

tipo de pesquisa informações precisas sobre as características dos sujeitos de pesquisa, 

grupos, instituições, ou situações, ou sobre a freqüência de um fenômeno, particularmente 

quando se sabe pouco sobre ele. 

  

Segundo Minayo (2008, p.57): 

Pesquisa qualitativa é o que se aplica ao estudo da história, das relações, das 
representações, das crenças, das percepções e das opiniões, produtos das 
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interpretações que os humanos fazem a respeito de como vivem, constroem 
seus artefatos e a si mesmos, sentem e pensam... propicia a construção de 
novas abordagens, revisão e criação de novos conceitos e categorias durante 
a investigação. 
 

 

 Segundo Bogdan e Biklen (1994, p.17), “o estudo qualitativo se desenvolve numa 

situação natural, é rico em dados descritivos, é aberto e flexível, além de focalizar a realidade 

de forma completa e contextualizada”. 

 

 Ainda para Goldenberg (1997, p.53):  

Os dados qualitativos consistem em descrições detalhadas de situações, com 
o objetivo de compreender os indivíduos em seus próprios termos. Estes 
dados não são padronizáveis como os dados quantitativos, obrigando o 
pesquisador a ter flexibilidade e criatividade no momento de coletá-los e 
analisá-los. Não existindo regras precisas e passos à serem seguidos, o bom 
resultado da pesquisa depende da sensibilidade, intuição e experiência do 
pesquisador. 
 
 

3.2 CAMPO DE ESTUDO  

A pesquisa foi realizada com 7 enfermeiros do setor de Doenças Infecciosas e 

Parasitárias (DIP) que se localiza no segundo andar do Hospital Universitário Antônio Pedro 

(HUAP). O serviço de Infectologia do Hospital Universitário Antônio Pedro, tem sua 

estrutura dividida, onde se encontra externamente a recepção, expurgo, banheiro para 

funcionários, a secretaria do setor, a chefia de enfermagem, laboratório de patologia, algumas 

salas da faculdade de medicina e o Leito Dia, que é um ambulatório utilizado para dosagem 

de carga viral dos pacientes portadores do vírus HIV, para pacientes com algum tipo de 

doença infecciosa ou parasitária que necessitem de algum tipo de cuidado ou medicação. A 

estrutura interna do setor é composta por 11 leitos individuais, equipados por oxigênio, ar 

comprimido, saída do vácuo, além de uma mesinha de cabeceira e também uma poltrona para 

o acompanhante. Também conta com um ar condicionado individual. Todos os quartos 

possuem banheiro individual com barra de segurança. Entre os quartos e o corredor central do 

setor possui uma área (pequena) que tem a finalidade de impedir que o ar, no interior dos 

quartos, entre em contato com o corredor e assim contamine os profissionais e acadêmicos do 

local, onde se encontra uma pia para higienização. 

A escolha desse campo se deu por ser um ambiente de fácil acesso e também por ser 

um local onde alunos de enfermagem da Escola Aurora Afonso Costa realizam práticas de 
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ensino teórico prático e estágios, facilitando assim o contato com os profissionais de 

Enfermagem.  

 Critérios de inclusão: Participaram da Pesquisa 7 enfermeiras que atuam no setor, 

independente do tempo de atuação e que aceitaram participar do estudo assinando um termo 

de consentimento livre e esclarecido. 

 Critérios de exclusão: Seriam excluídos da pesquisa apenas os enfermeiros que não 

desejaram participar ou os que solicitaram a sua retirada. 

 Vejamos no quadro a seguir, o perfil dos sujeitos participantes deste estudo: 

 

Quadro 14: perfil dos sujeitos participantes deste estudo. 

CARACTERISTICAS RESPOSTAS QUANTIDADE 
SEXO FEMININO 

MASCULINO 
5 
2 

IDADE 20-30 ANOS 
31-40 ANOS 
41-50 ANOS 

+ de 50 ANOS 

0 
0 
3 
4 

TEMPO DE FORMAÇÃO 1-5 ANOS 
6-10 ANOS 
10-20 ANOS 

+ de 20 ANOS 

0 
0 
0 
7 

TEMPO DE 
ATUAÇÃO NO 

SETOR 

1-5 ANOS 
6-10 ANOS 
10-20 ANOS 

+ de 20 ANOS 

2 
1 
1 
3 

 
 

 O instrumento de coleta utilizado para obter as informações foi a entrevista semi-

estruturada. Segundo Bogdan e Biklen (1994, p.134): “A entrevista é utilizada para recolher 

dados descritivos na linguagem do próprio sujeito, permitindo ao investigador desenvolver 

intuitivamente uma idéia sobre a maneira como os sujeitos interpretam aspectos do mundo”. 

A entrevista semi-estruturada, segundo Minayo (2008, p. 109), “visa a colocar as 

respostas dos sujeitos no seu próprio contexto, evitando-se a prevalência comum nos 

questionários totalmente estruturados, do quadro conceitual pré-estabelecido pelo pesquisador 

sendo complementada por uma prática de observação”. 

Consoante Bogdan e Biklen (1994, p. 135), “no caso da entrevista não-estruturada, o 

entrevistador encoraja o sujeito a falar sobre uma área de interesse e, em seguida, explora-a 

mais aprofundadamente, retomando os tópicos e os temas que o respondente iniciou”. Para os 
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autores, neste tipo de entrevista, o sujeito desempenha um papel crucial na definição do 

conteúdo da entrevista e na condução do estudo. 

 

3.3 ASPECTOS ÉTICOS 
 
 O projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal Fluminense, localizado no Hospital Universitário Antônio Pedro para 

avaliação, de acordo com a Resolução 196/96, sendo aprovado sob nº073/11. 

 Para preservar o anonimato dos sujeitos, os mesmos foram identificados neste estudo 

por intermédio da utilização de pedras preciosas: Diamante, Rubi, Pérola, Brilhante, 

Esmeralda, Safira, Ametista. 

 Após a coleta, os dados foram transcritos e analisados em categorias temáticas, no 

intuito de atender aos objetivos da pesquisa. Realizamos a análise de conteúdo, segundo 

Bardin(1977), no qual diz a autora ser “[...] um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens”. Tais procedimentos são criteriosos, com muitos aspectos observáveis, mas que 

colaboram bastante no desvendar dos conteúdos de seus documentos. 

Após o término da pesquisa os dados gerados serão tornados públicos, sejam eles 

favoráveis ou não, e serão utilizados em eventos científicos, seminários, conforme a 

Resolução 196/96 do CNS. Os dados resultantes da coleta, após analisados, serão mantidos 

sob poder das pesquisadoras e os resultados serão devolvidos para o local da pesquisa, no 

intuito de contribuir com a melhoria do serviço como um todo. 

 Análise crítica de riscos e benefícios: A presente Pesquisa não oferece nenhum risco 

ou danos aos sujeitos envolvidos. A pesquisa trará benefícios voltados para estratégias da 

Educação em Saúde, contribuindo para a saúde do Trabalhador de Enfermagem. 
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CAPITULO IV 
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS  
 
4.1 O CONHECIMENTO DO ENFERMEIRO SOBRE A PREVENÇÃO DOS RISCOS 
BIOLÓGICOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE 
 

Segundo Londono et al (2003) com relativa freqüência, o pessoal que trabalha em uma 

instituição hospitalar entra na rotina em suas atividades a tal ponto que, sem se dar conta, vai 

aumentando sua confiança em relação a áreas, materiais ou pessoas que afluem ao hospital, e 

facilmente omitem procedimentos elementares como a lavagem das mãos e o uso de luvas, 

por exemplo. Além disso, com relativa freqüência, sob o pretexto de sua própria atividade, 

adentram áreas de alto risco, onde são emitidas elevadas doses de radiação, ou manuseiam 

soluções potencialmente tóxicas, sem uso dos equipamentos de proteção individual.  

Foi observado nos depoimentos dos sujeitos participantes deste estudo, que os 

profissionais estão cientes da utilização dos EPIs como forma de prevenção, porém, os mais 

mencionados foram as luvas e máscaras, e menos mencionado o uso dos óculos, gorros e 

aventais. Quando perguntados sobre a sua atuação frente aos riscos biológicos, obtivemos as 

seguintes respostas: 

 

 (Pérola)  Utilizo material de proteção individual e respeito os limites, as barreiras 
sobre os isolamentos, respiratório e de contato 
 
 (Diamante) Eu atuo tentando lembrar a todo momento da nossa parte, do que a gente 
deve fazer para prevenir os riscos, atendendo as normas de biossegurança.  

 

Na área da saúde pode-se observar um grande número de riscos ocupacionais, 

principalmente ao considerar-se que o hospital é o principal meio ambiente de trabalho dos 

profissionais que atuam nesta área (SOUZA, 1994). Por isso, a adoção de normas de 

biossegurança no trabalho em saúde é condição fundamental para a segurança dos 

trabalhadores, qualquer que seja a área de atuação, pois o riscos estão sempre presentes. Entre 
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estes riscos estão, por exemplo, a contaminação pelo HIV e hepatite B, que ainda pode ser 

mais alarmante quando nenhuma medida profilática é adotada (GIR, ET AL, 2004). 

Felizmente, percebemos que, no setor pesquisado, existe uma preocupação em seguir 

as normas e protocolos, no intuito de prevenir a contaminação, conforme o depoimento a 

seguir: 

 
 (Rubi) Aqui no DIP nós dispomos alguns protocolos porque nós trabalhamos com 
pacientes em isolamento, então alguns materiais a gente tem uma boa quantidade de recurso 
no que se refere a capote, máscara, luva de procedimento e luvas estéreis.  

 

 Foi encontrado resultado semelhante no estudo quantitativo com a equipe de 

enfermagem (Caetano, 2006) em que há uma constância no uso de luvas e máscaras com 

relação à freqüência do uso das precauções padrão pela equipe de enfermagem. Nesse estudo, 

o uso dos óculos não foi lembrado pelos técnicos de enfermagem. Os enfermeiros, porém, não 

esqueceram sua utilidade, a qual foi mencionada por dois entrevistados. O uso de avental e de 

gorro foi citado apenas pelos profissionais auxiliares. 

 Segundo Balsamo e Felli (2006) quando se há ocorrência de acidentes ocupacionais  

com exposição a sangue e fluidos corpóreos é responsabilidade de toda instituição de saúde 

ter um protocolo que constem recomendações profiláticas pós-exposição e acompanhamento 

desse trabalhador, pelo menos, durante seis meses após a exposição. 

De acordo com a NR-06/78 do Ministério do Trabalho, a empresa é obrigada a 

fornecer os EPI’s aos empregados gratuitamente, adequadamente às situações de riscos e em 

perfeito estado de conservação e funcionamento. Em contrapartida, a mesma Norma 

Regulamentadora obriga o trabalhador a usar o EPI adequado para a finalidade a que se 

destina. 

O EPI deve ser inspecionado periodicamente e substituído, quando apresentar sinais de 

deterioração que comprometam por pouco que seja, a segurança de quem vai usá-lo. Por outro 

lado, os recursos técnicos, educacionais e psicológicos, devidamente aplicados, são 

imprescindíveis para que os EPI’s correspondam ao grau de eficiência, que deles se espera na 

segurança do trabalho (SILVA, 2005). Este mesmo autor também relata que o EPI deve ser 

usado como medida de proteção quando não for possível eliminar o risco através da utilização 

de equipamentos de proteção coletiva; quando for necessária complementar a proteção 

individual; e em trabalhos eventuais e em exposições de curto período.  
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 Em outra circunstância, no estudo de Oliveira e Murofuse (2001) como precaução para 

evitar acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais apenas 32,61% fizeram referência de 

forma direta ou indireta ao uso de equipamentos de proteção individual. Provavelmente pelo 

fato de não ter direcionado a pergunta apenas para acidente de trabalho com material 

biológico. 

 Porém, diante desse resultado esses autores dizem que os trabalhadores de saúde, 

possuem conhecimentos de forma genérica sobre os riscos, comprometendo uma ação segura 

de prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. 

Sob este prisma, acreditamos que o fator de prevenção mais importante é a atitude que 

cada indivíduo adota, graças a um processo educativo, pois, segundo Nichiata et al (2004), a 

própria equipe de enfermagem tem dificuldade em aderir às medidas de segurança que 

busquem a proteção ao risco de exposição, subestimando, muitas vezes, o próprio risco. 

 Quanto as medidas de prevenção nos cuidados específicos como a máxima atenção 

durante a realização dos procedimentos, apenas um entrevistado fez menção: 

 
(Diamante) Devemos ter responsabilidade no dia a dia em cada procedimento que a 

gente faz, tanto com a gente como com os colegas, porque muitos acidentes acontecem 
assim, por descuido, por você ir cumprimentar um colega na hora de estar fazendo 
procedimentos, aí olha para trás e se acidenta...  

 
Quanto aos cuidados específicos de não reencapar agulhas, foi lembrado também por 

um entrevistado: 

(Esmeralda) A minha equipe normalmente já tem os parâmetros, já sabe como tem 
que se comportar, agora se eu observo alguma coisa, por exemplo algum procedimento que 
não esteja usando luva, muitas vezes acontece, ou reencapamento de agulha, alguma coisa 
eu falo, chamo atenção, converso. 
  

 Similar a esse resultado temos o estudo quantitativo com a equipe de enfermagem 

(Caetano, 2006) em que quanto ao cuidado em não reencapar agulhas, observou que apenas os 

técnicos e auxiliares o referiram, enquanto os profissionais enfermeiros não citaram este item.  

Segundo Costa et al (2004), a educação em biossegurança não foi inserida nas 

disposições legais de formação dos profissionais de enfermagem e, como conseqüência, 

apesar dos esforços pontuais para inclusão deste tema no nível superior, ainda existe um 

grande abismo entre a magnitude do problema e a formação e capacitação de recursos 

humanos para a prática profissional segura.  
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Consequentemente, existe uma deficiência na formação profissional do enfermeiro, no 

que tange à sua sensibilização para medidas em biossegurança na prática, e um dos 

responsáveis por esta deficiência pode ser a pouca atenção nos currículos dos cursos de 

graduação em enfermagem a este conteúdo, pois é comum o assunto ser abordado de forma 

sucinta, em programas e cargas horárias diferentes, resultando em conhecimento insuficiente 

(GIR et al, 2004). 

 Concordando com a posição anterior, Moura et al, (2009) refere o conhecimento 

desses profissionais ao declararem que não se deve reencapar agulhas, scalps, não pode jogar 

no lixo comum, tem-se que colocá-lo em recipiente específico para ele, como o descarpak. 

Os cuidados específicos de jamais utilizar os dedos como anteparo durante a 

realização de procedimentos que envolvam materiais pérfuro-cortantes; a não ultrapassar o 

limite de 2/3 de sua capacidade total e o cuidado de lavagem das mãos não foram colocados 

por nenhum dos entrevistados, talvez pelo fato desses profissionais considerarem esses 

procedimentos menos relevantes, comparados a utilização dos EPIs ao tratar do assunto de 

prevenção.  

 Semelhante aos resultados da pesquisa, autores de um estudo realizado com 

enfermeiros com cargos de chefia, trouxeram em seus resultados que a disponibilidade dos 

EPI para a prevenção de acidentes, citada em 149 (44,0%) das respostas foi considerada a 

maior facilidade encontrada por estes enfermeiros e o uso de coletores de descarte de material 

perfurocortante foi citado por 27 (31%) participantes (MALAGUT et al, 2006).  

 

4.2 A CONDUTA REALIZADA PELO ENFERMEIRO APÓS EXPOSIÇÃO AOS RISCOS 

BIOLÓGICOS. 

 

Para a Inbravisa (2007), os protocolos de registro, avaliação, aconselhamento, tratamento 

e acompanhamento de exposições ocupacionais que envolvam patógenos de transmissão 

sanguínea devem ser implementados nas diferentes unidades de saúde. 

Os acidentes de trabalho deverão ser registrados com informações, sobretudo das 

condições do acidente (data e hora da ocorrência, tipo de exposição, área corporal atingida no 

acidente, material biológico, utilização ou não de EPI, avaliação do risco, causa, descrição e 

local do acidente); dados do paciente-fonte (identificação, dados sorológicos e/ou virológicos, 
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dados clínicos); dados do profissional de saúde (identificação, ocupação, idade, datas de 

coleta e os resultados dos exames laboratoriais, dentre outros) (MORAES et al. 2007).  

A recusa do profissional para a realização do teste sorológico ou para o uso das 

quimioprofilaxias específicas deve ser registrada e atestada pelo profissional. Portanto, o 

formulário específico de comunicação de acidente de trabalho deve ser preenchido para 

devido encaminhamento (Inbravisa 2007). 

Quando questionados sobre a conduta realizada após a exposição aos riscos biológicos, 

observou-se que todos detinham desse conhecimento e obtivemos as seguintes respostas: 

 (Ametista) Havendo a exposição a gente procura de imediato fazer contato, aqui nós 
temos o serviço médico que atende esse caso e procura fazer logo os procedimentos, exames, 
investigação do caso, então nesse caso a gente procura de imediato encaminhar o colega e 
orientar a melhor forma dele estar se cuidando se tratando com relação a essa exposição. 
 
 (Rubi) Normalmente a gente tem médico aqui que atende os acidentes perfuro 
cortantes, de acordo com a gravidade é colhido a amostra de sangue do paciente fonte se ele 
puder identificar e do próprio acidentado, é feito teste rápido para HIV e na entrevista com 
medico ele verifica as condições de vacinação com relação a hepatite, se a pessoa tem 
vacinação com hepatite com virada de anticorpo não é feito nada, se a pessoa não souber 
informar ou não tomou a vacina ou não teve virada de anticorpo, não sabe de nada, não sabe 
se a vacina funcionou ou não funcionou, esse funcionário é encaminhado para o hospital 
Jesus pra fazer a imunoglobulina, além da vacinação.  
 
 Semelhante a esse resultado, temos o estudo de Marziale (2004) em que todos os 

trabalhadores acidentados realizaram exames sorológicos para pesquisa dos vírus da Hepatite 

e AIDS e 93,34% dos pacientes fontes foram identificados e submetidos à coleta de exames 

sorológicos, e 6,66% dos pacientes fonte eram desconhecidos. 

 Diferente dessa conduta colocadas pelos entrevistados e pelo estudo supracitado o 

estudo de Oliveira et al (2009) mostrou que 55,1% dos casos dos profissionais acidentados 

nenhuma conduta foi tomada imediatamente após o acidente.  

 Semelhante, a esse resultado os autores Pinheiro e Zeitoune (2008) relataram em seu 

estudo que 41% da amostra não souberam responder como deveriam proceder no 

procedimento em caso de acidente de trabalho. 

 Segundo o Ministério da Saúde (2006) Quando os acidentes ocorrem, algumas 

condutas devem ser tomadas. Todos os acidentes com risco de infecção devem ser 

considerados como “emergência médica”, uma vez que a prioridade dada às profilaxias no 

início, pode diminuir acentuadamente o risco da soroconversão. 
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 Foi observado nos depoimentos que apenas 2 sujeitos mencionaram a notificação 

também como conduta após exposição.  

 

 (Pérola) A conduta é a notificação que é feita aqui mesmo que é encaminhado para o 
médico que fica de plantão que faz a notificação, faz o protocolo, se tiver necessidade faz as 
coletas de material e faz o acompanhamento por aqui, notifica,faz a comunicação de acidente 
de trabalho, e se dá o protocolo como de rotina aqui e também aqui é o lugar que recebe dos 
outros setores do hospital.  
 
 (Rubi) um caso de acidente perfuro cortante, tem que ser feito com certeza o 
protocolo de comunicação de acidente perfuro cortante. 
 
 A subnotificação mascara a real incidência dos acidentes de trabalho e pode refletir a 

atitude de desconhecimento ou de menor atenção dos profissionais de saúde quanto à 

gravidade dos acidentes, principalmente envolvendo material biológico, em virtude dos riscos 

em transmitir o HIV e hepatites. (CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND 

PREVENTION,2005) ou também a falta de importância dada às pequenas lesões, tais como 

picada de agulha, e o desconhecimento sobre a importância da emissão da CAT 

(Comunicação de Acidente de Trabalho), foram apontadas como causas da subnotificação de 

acidentes de trabalho na visão de trabalhadores de Enfermagem de uma cidade do interior 

paulista (MARZIALE; RODRIGUES, 2002 apud CUNHA E VALENTE, 2009). 

 Para controle dos riscos de acidentes com exposição a material biológico há 

necessidade de se identificar a sua freqüência e em que situações eles ocorrem, para que se 

estabeleçam e implementem medidas de prevenção, porém, para que isso aconteça, é 

necessário os registros dos acidentes (MARZIALE et al 2004). 

Segundo o Ministério da saúde (2000) Após exposição à material biológico, é 

recomendado imediatamente no local exposto a lavagem exaustiva com água e sabão em caso 

de exposição percutânea, ou o uso de solução antisséptica degermante (PVP-Iodo ou 

clorexidina), embora não haja nenhuma evidência objetiva de vantagem em relação ao uso do 

sabão. Se for em mucosas, está recomendado a lavagem exaustiva com água ou solução 

fisiológica. Procedimentos que aumentam a área exposta (cortes, injeções locais) e a 

utilização de soluções irritantes como éter, hipoclorito ou glutaraldeído são contra-indicados. 

Dos 7 participantes da pesquisa essa conduta foi mencionada apenas por um 

entrevistado.  
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 (Diamante) lavar a área exaustivamente com água sem usar coisas que agridam a 
pele, então assim as pessoas acham que está se protegendo colocando álcool, cloro, não, só 
está aumentando a área de lesão, então é lavar com água detergente, sabão, secar. 
 
 Talvez pelo fato de ser uma medida simples, foi pouco lembrada. Segundo Balsamo e 

Felli (2006) embora não haja estudos que comprovem a eficácia de lavar o local com água e 

sabão na redução do risco de infecção, tem sido uma prática rotineiramente recomendada. 

 
 Quando perguntados sobre os prevenção e tratamentos referentes ao HIV, hepatite B e 

C, obtivemos as seguintes respostas  

 
 (Rubi)  Quando acontece de um dos nossos funcionários envolver a necessidade de 
tomar a vacina, a imunoglobulina ou  os anti-retrovirais  como profiláticos, o que me 
compete fazer é ficar estimulando a pessoa, a gente sabe que não é legal, a gente sabe que 
isso vai dar trabalho, sei que isso daí é um  o enjuamento, muita gente sente mal tomando os 
antiretrovirais, agora não tem mas não tem comparação com o risco que você ta correndo de 
pegar uma doença.  
 
 (Safira)  vai pedir a sorologia de qualquer forma, se não tiver você já pode fazer o 
soro anti -HBV, e você pode fazer também medicação normalmente é o biovir dependendo do 
tipo de acidente. 
 
 A primeira recomendação referente ao uso dos antiretrovirais para profilaxia pós-

exposição ocupacional ao HIV, aos profissionais de saúde foi feita em 1996, pelo Center for 

Disease Control and Prevention em Atlanta, Estados Unidos. No Brasil, a quimioprofilaxia 

pós- exposição ocupacional foi preconizada em 1999, partindo do Ministério da Saúde, sendo 

a medicação fornecida gratuitamente ( BRASIL, 2006). 

 Segundo Kanai e Camargo (2007) os efeitos colaterais dos medicamentos anti-

retrovirais são um dos fatores que podem impedir, dificultar ou mesmo provocar a utilização 

inadequada desses medicamentos para a terapêutica indicada. Para eles falta de adesão do 

paciente ao regime terapêutico proposto, devido omissões propositais; erros nas doses e entre 

os intervalos da administração do medicamento; acréscimo de drogas não prescritas ou 

suspensão prematura da terapia, sem o consentimento médico costuma prejudicar esse 

tratamento, assim como todos os tratamentos. 

 
 Quanto a importância da vacinação da Hepatite B como prevenção, foi lembrada por 2 
entrevistados: 
 
 (Safira) Prevenção Hepatite B, vacina. 
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 (Brilhante) A hepatite B tem vacina, todo profissional de saúde tem que tomar a 

vacina para heptite B. 

 

 Para assegurar que haja um menor risco de aquisição ou transmissão de doenças 

infecciosas para o profissional de saúde, tanto a educação em relação ao emprego correto de 

proteção individual como a vacinação adequada devem ser realizadas previamente ao ingresso 

do profissional de saúde em sua prática diária, o que ainda tem ficado a desejar     

(PINHEIRO E ZEITOUNE ,2008). 

Um estudo realizado com profissionais de enfermagem no setor de emergência do 

Hospital em questão mostra que a situação vacinal desses profissionais para hepatite B é de 

80% (NOGUEIRA, 2010). 

Completar somente o esquema vacinal para hepatite B não é o bastante, é preciso 

realizar a sorologia para certificar-se que o indivíduo realmente está imune ao vírus no caso 

de uma exposição acidental. 

O teste sorológico anti-HBs pode ser feito  para  confirmação  da  resposta vacinal 

(presença de anticorpos protetores com  títulos acima de 10 mUI/ml). Este deve ser realizado 

de um a seis meses após a terceira dose de vacina (VERONESI; FOCA, 1996). 

 No mesmo estudo de Nogueira (2010) mostra que a maioria dos entrevistados 

desconhece a existência de um Programa de vacinação na instituição e que 86,67% dos 30 

trabalhadores participantes nunca receberam ou desconhecem informações sobre efeitos 

colaterais e riscos a que se expõem em caso de recusa ou falta da vacinação. 

  Outro fato relevante no estudo supracitado está relacionado ao Programa de  Saúde  

do Trabalhador,  uma  vez  que  não  há  prontuário  de  registro  disponível  na  instituição  

com  as vacinações desses trabalhadores (30%). E, se existe, 36,67% dos trabalhadores 

“desconhecem” esta informação.  

 No município de Niteroi – RJ, local onde está situado o hospital no qual os dados 

foram coletados, todos os acidentes de trabalho são notificados no setor referência para 

acidentes de trabalho, no Hospital Municipal Carlos Tortely – HMCT, sendo assim, os 

trabalhadores vitimas de acidentes de trabalho, são encaminhados ao referido centro de 

referência para acompanhamento e oficialização da ocorrência. 

 Um fato interessante foi o relato da maioria do entrevistados em dizer que o setor DIP 

tinha um menor índice de acidentes 
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 (Esmeralda) Aqui no DIP não é freqüente, graças a Deus, foram pouquíssimos, assim 
que eu tivesse conhecimento, assim a gente ver acontecer mais fora daqui, mas com os 
profissionais, as pessoas que trabalham aqui muito difícil. 
 
 (Diamante) o nível de acidente do DIP é baixíssimo, graças a Deus. 
 

 Diferente do estudo realizado por Sailer e Marziale (2007) na Unidade Especial de 

Tratamento de Doenças Infecciosas (UETDI) do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto-USP, onde 20 dos 41 trabalhadores de enfermagem sofreram 

acidentes. Porém para eles quando o trabalhador sente-se vulnerável a um determinado risco, 

torna-se mais propenso a adotar comportamentos que diminuem a possibilidade do mesmo. 

Essa afirmação é fidedigna para nosso estudo, visto que no estudo de Medeiros (2011) sobre 

os acidentes com material biológico ocorridos no Hospital Universitário Antônio Pedro de 

1997 a 2009, a maior parte dos acidentes (61%) ocorreu no setor de emergência, enfermaria 

de adultos, centro cirúrgico e unidades de tratamento intensivo, não sendo relatado nenhum 

acidente no DIP. 

 

4.3 A PERCEPÇÃO DO ENFERMEIRO QUANTO A ATUAÇÃO DA EDUCAÇÃO 
PERMANENTE, NO QUE TANGE A PREVENÇÃO, TRATAMENTO E NOTIFICAÇÃO DOS 
ACIDENTES DE TRABALHO 
 

É fundamental a conscientização e educação permanente dos profissionais 

proporcionando-lhes condições para um trabalho seguro, bem como a oportunidade para 

reflexões, discussões críticas, atualização e adoção de medidas preventivas corretas (FARIAS 

& ZEITOUNE, 2005). Para tanto, é importante colocar a biossegurança em um cenário que 

permita aos demais profissionais que atuam com prevenção e controle de riscos ocupacionais, 

entenderem seus propósitos, suas contradições, e, principalmente, sua importância como 

instrumento de proteção da vida, em qualquer que seja o ambiente de trabalho.  

 Quando questionados sobre a atuação da Educação Permanente, no que tange a 

prevenção, notificação e tratamento, observou-se que todos os entrevistados não viam a sua 

atuação e obtivemos os seguintes depoimentos: 

 
(Ametista) Aqui ainda há eu não vejo um atuar muito intenso nessa área, eu acho que agente 
deveria ter aí, um programa mesmo, uma atuação mais específica da comissão de acidente de 
trabalho pra ta esclarecendo pra ta orientando os profissionais com relação as medidas a 
serem tomadas e a prevenção dos acidente de trabalho. 
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(Rubi) perdoe se eu estiver sendo injusta, mas eu não estou me lembrando no momento de 
eles terem vindo fazer algum tipo de treinamento aqui no DIP com relação a acidente perfuro 
cortante. 
 
(Esmeralda) Houve uma época que a gente tinha, já houve algum tempo que agente tinha 
muito esse foco, essa preocupação. 
 

 Segundo Peres e Ciampone (2006) é necessário que a instituição de saúde se 

comprometa juntamente com o profissional, facilitando ou participando do planejamento e 

desenvolvimento de ações de educação permanente. Isso faz com que a educação permanente 

seja adquirida pelos profissionais de saúde, garantindo atualização contínua, além da busca 

em inovar e suprir as necessidades de atualização do trabalho. 

 Para Mancia et al. (2004) a educação permanente é de periodicidade contínua, 

caracterizando-se por ser voltada para uma prática institucionaliza; enfocar os problemas de 

saúde e ter como objetivo a  transformação das práticas técnicas e sociais, buscando a solução 

dos problemas. A educação permanente dos recursos humanos deve visar auxiliá-los na 

adequação aos contínuos avanços tecnológicos e às mudanças sócio-econômicas. 

 Diante desse conceito observa-se ainda uma carência da educação permanente no 

Hospital Universitário Antônio Pedro quanto ao conhecimento, atualização, assim como a 

reflexão no que se refere prevenção, notificação e tratamento, conforme os relatos dos sujeitos 

desta pesquisa, referentes ao setor DIP, provavelmente pelo fato do número de acidentes ser 

baixo, visto que a atuação da educação permanente referente ao assunto é vista em outros 

setores do hospital. 

 Porém apesar de não haver ainda uma política de atuação da educação permanente do 

hospital para o setor DIP, há uma atividade de educação permanente no local, conforme os 

relatos seguintes: 

 

(Diamante) a gente usa a passagem de plantão para esclarecer muitas dúvidas, tanto de 
casos novos, como relembrar: olha, esse paciente tem que ficar no isolamento tal, por tanto 
tempo, uso da máscara, do capote, e essa coisa toda são exemplos que eu estou dando, essa 
educação permanente que a gente procura fazer é diária, e realmente assim eu acho que a 
gente consegue, a conscientização das pessoas. 
 
(Rubi)  a gente vai no dia a dia mesmo, de vez em quando ...  mas, não existe um trabalho 
efetivo da educação permanente do hospital. 
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 Segundo Peres e Ciampone (2006) o envolvimento do enfermeiro no processo de 

educação permanente acontece com a aquisição contínua de habilidades e competências que 

estejam de acordo com o contexto epidemiológico e com as necessidades dos cenários de 

saúde, para que resultem em atitudes que gerem mudanças qualitativas no processo de 

trabalho da enfermagem. 

 Para Paschoal et al. (2007) a educação permanente, baseada no aprendizado contínuo, 

é condição necessária para o desenvolvimento do sujeito, no que tange ao seu auto-

aprimoramento, direcionado à busca da competência pessoal, profissional e social, como uma 

meta a ser seguida por toda a sua vida, sendo ela é um compromisso pessoal a ser aprendido, 

conquistado com as mudanças de atitudes decorrentes das experiências vividas, por meio da 

relação com os outros, com o meio, com o trabalho, buscando a transformação pessoal, 

profissional e social, obtendo-se através dela se obtêm a aquisição de novos conhecimentos, 

conceitos e atitudes. 

 

Observou-se essa definição no relato de um entrevistado: 
 
(Brilhante) Eu vejo a Educação permanente como se todos nós tenhamos que atuar ensinando 
as pessoas, até para a prevenção de acidentes.  
 
 O depoimento anterior, demonstra o entendimento da educação permanente pela 

depoente. Porém esse conhecimento não é comprendido por todos, o que faz com que muitas 

vezes o trabalho da educação permanente não se efetiva, o que nos remete a dizer que isso 

ocorre pela falta de reconhecimento da importancia da educação permanente por alguns 

profissionais. Corroborando com esta afirmativa, a depoente a seguir mencionou que: 

 
 (Esmeralda)  de algum tempo para cá, não tem havido muita informação ou algum 
tipo de orientação. Porque observo que as orientações não mudaram muito, são basicamente 
as mesmas de tempos atrás.  
 
 Conforme Massaroli e Rosita (2005) a Educação Permanente é entendida como uma 

atualização cotidiana das práticas, seguindo os novos aportes teóricos, metodológicos, 

científicos e tecnológicos disponíveis, contribuindo para a construção de relações e processos 

que emergem do interior das equipes, com seus agentes e práticas organizacionais, e incluem 

as práticas interinstitucionais e/ou intersetoriais. 

 Ainda para paschoal et al. (2007) “o desenvolvimento da educação permanente leva o 

profissional enfermeiro à competência, ao conhecimento, e a atualização, que são 
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componentes necessários para garantir a sobrevivência, tanto do profissional, quanto da 

profissão”. 

 A educação permante traz aos profissionais uma capacidade crítica e reflexiva, 

fazendo com que esse profissionais sejam capazes de gerar uma transformação nos serviços. 

A educação permanente mantém os profissionais atualizados frente as mudanças que o mundo 

capitalista gera, garantindo-lhes embasamento científico para discussões, além de capacidade 

para encarar a realidade no seu campo de atuação. 

 O profissional da educação permanente tem papel essencial na mudança dos serviços, 

pois através do contínuo conhecimento oferecido pelo mesmo é trazido melhorias para o 

ambiente de trabalho, envolvendo tanto o trabalhador quanto o assistido pelo mesmo. A partir 

da análise do seu trabalho, o profissional identifica os nós dos serviços possibilitando a 

construção de estratégias contextualizadas. A educação permanente promove também o 

diálogo; um elemento efetivo para a estruturação do processo permanente de formação. 

 Através de relato de uma entrevistada, vimos que a educação permanente no Hospital 

Universitário Antônio Pedro está sendo efetiva, atuando em vários assuntos, na qual construiu 

uma apostila dos procedimentos realizados pelos profissionais de maneira correta, 

distribuindo para todos os setores do hospital. 
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5.  CONCLUSÃO 

  

 Os resultados mostraram que os todos profissionais relataram conhecimento quanto a 

utilização dos EPIs como forma de prevenção aos riscos biológicos, porém, o conhecimento a 

cerca dos cuidados específicos durante a realização dos procedimentos com a mesma 

finalidade foi colocada de maneira genérica pelos profissionais. Reconhecemos que a melhor 

maneira de prevenir os acidentes é a aderência completa de todas as medidas de precaução 

padrão. 

 O conhecimento referente à conduta após o acidente foi de amplo conhecimento entre 

os profissionais, pois estavam cientes do protocolo preconizado na unidade, porém a conduta 

da lavagem das mãos após o acidente assim como a notificação foi pouco mencionada. Apesar 

de serem medidas pouco lembradas são essenciais para os profissionais de saúde. A 

notificação e consequentemente a emissão Comunicação de acidente de trabalho garante o 

direito aos benefícios trabalhistas. 

 Com relação a Educação Permanente, concluímos que sua atuação, não está sendo 

ativa no setor DIP referente ao assunto em questão, visto que não realiza uma ação há bastante 

tempo, conforme os relatos dos entrevistados. Porém é vista sua atuação referentes a esse 

assunto em outros setores, devido ao maior número de acidentes. A educação permanente 

atual vem atuando em outros assuntos, contruibuindo assim para a melhora da instituição.Os 

profissionais devem buscar constante atualização, pois as pesquisas nunca cessam, há sempre 

novas descobertas, e o conhecimento das mesmas leva sempre a melhor conduta, e a atuação 

da educação permante é fundamental nesse processo contínuo de informação. 
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8.1 ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA: 
 

1. Dados de identificação do sujeito: 
a) Pseudônimo:....................................................... 
b) Idade................................................................... 
c) Tempo de formado............................................. 
d) Tempo de atuação neste setor............................. 
 

 
1. De que forma você atua na prevenção dos riscos biológicos perante a sua equipe? 

2. Qual é a conduta que você realiza após a exposição aos riscos biológicos, pelos membros 

da sua equipe? 

3. De que forma você percebe a atuação da Educação Permanente no que tange a prevenção, 
tratamento e notificação dos Acidentes de Trabalho? 

4. O que você conhece em relação à prevenção e tratamento dos vírus Hepatite B, C e HIV? 

 
 
 
 
 
 
 
QUALIFICAÇÃO DOS PESQUISADORES  

 

CURRÍCULO DO ORIENTADOR 

Geilsa Soraia Cavalcanti Valente 

Inscrito no Currículo Lattes (www.cnpq.br/4604496036790028) 

 
CURRÍCULO DA ACADÊMICA 

Bárbara Magnago Pedruzzi 

Inscrito no Currículo Lattes (www.cnpq.br/51377424261140950) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cnpq.br/�
http://www.cnpq.br/51377424261140950�


84 
 

 
 

8.2 DECLARAÇÃO 

 
 
 
 

 Declaro que os dados gerados nesta pesquisa serão tornados públicos, sejam eles 

favoráveis ou não, em eventos científicos, seminários, após a defesa do Trabalho de 

Conclusão de Curso conforme a Resolução 196/96 do CNS.     

 
   
 
 

 
 
 

____________________________________ 
                                                                                        Geilsa Soraia Cavalcanti Valente 
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8.3 DECLARAÇÃO 
 
 
 
 

Declaro sobre o uso e destinação do material e/ou dados coletados só serão utilizados 

para fins científicos. 

 

 

 

 

_____________________________________ 

                                                                           Geilsa Soraia Cavalcanti Valente 
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8.4 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Dados de identificação 
Título do Projeto: A percepção dos trabalhadores de enfermagem quanto aos riscos biológicos 
em serviços de saúde: medidas de prevenção, tratamento e notificação. 
Pesquisador Responsável: Profª. Drª. Geilsa Soraia Cavalcanti Valente 
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Escola de Enfermagem Aurora Afonso 
Costa/ Universidade Federal Fluminense 

Voluntário:  
Idade:_______  anos               R.G. ________________________ 
 

O(A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa: O conhecimento dos 

trabalhadores de enfermagem quanto aos riscos biológicos em serviços de saúde: medidas de 

prevenção, tratamento e notificação de responsabilidade do pesquisador : Profª. Drª. Geilsa 

Soraia Cavalcanti Valente. O projeto tem os seguintes objetivos: Identificar o conhecimento 

do enfermeiro quanto a prevenção dos riscos biológicos nos serviços de saúde; Descrever a 

conduta realizada pelo enfermeiro após exposição aos riscos biológicos; Analisar a percepção 

do enfermeiro quanto a atuação da Educação Permanente, no que tange a prevenção, 

tratamento e notificação dos Acidentes de Trabalho.  A entrevista será gravada, mantendo sua 

identidade em sigilo ( constará as iniciais do nome). A presente pesquisa não oferece nenhum 

risco ou danos. A pesquisa trará benefícios voltados para estratégias da Educação em Saúde, 

contribuindo para a saúde do Trabalhador de Enfermagem. Caso o Sr(a) tenha qualquer 

dúvida relacionada à pesquisa, poderá entrar em contato por telefone ou pessoalmente. O 

pesquisador garante o acesso às informações atualizadas durante todo o estudo. Sua 

participação é voluntária, de maneira que o Sr (a) está livre para retirar esse consentimento e 

deixar de participar do estudo a qualquer momento, sem nenhum prejuízo. As informações 

relacionadas à sua privacidade serão mantidas em caráter confidencial.  

Eu, __________________________________________, RG nº _____________________ 
declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa 
acima descrito. 
 
 
_______________________________                  _________________________________ 
Assinatura do responsável                                                                   Assinatura do responsável por obter o consentimento 
 
 
 
________________________________                 ________________________________ 
Testemunha                                                                                          Testemunha 
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9. ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



88 
 

 
 

9.1. APROVAÇÃO NO COMITÊ DE ÉTICA 
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