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RESUMO 

LOPES, Danilo de Paiva. Intervenção prevencionista para acidentes de trabalho 
com agentes biológicos em enfermagem. Rio de Janeiro, 2017. Dissertação 
(Mestrado em Enfermagem) – Escola de Enfermagem Anna Nery, Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2017. 
 

O estudo teve como objeto os acidentes de trabalho com agentes biológicos entre 

profissionais de enfermagem em um hospital geral público. Objetivos: descrever o 

conhecimento, atitude e prática dos profissionais de enfermagem sobre os riscos 

ocupacionais biológicos; discutir com os trabalhadores de enfermagem uma 

proposta de práticas prevencionistas para acidentes de trabalho com agentes 

biológicos; implementar práticas prevencionistas para acidentes com agentes 

biológicos na perspectiva de uma cultura de prevenção de acidentes no trabalho. O 

percurso metodológico fez uso da pesquisa descritiva, exploratória e de intervenção, 

de natureza quantitativa e qualitativa, com abordagem do conhecimento, atitude e 

práticas em saúde e do método da pesquisa convergente assistencial. O espaço 

físico foi um hospital geral público, localizado em uma cidade do interior do estado 

de Minas Gerais. Os participantes foram 36 trabalhadores de enfermagem que 

notificaram acidentes de trabalho com agentes biológicos no período entre 2013 e 

2015. Os instrumentos para coleta de dados utilizados foram: questionário 

sociodemográfico e laboral dos participantes, descrição dos acidentes de trabalho e 

dos riscos ocupacionais biológicos; questionário de conhecimento, atitude e práticas 

em saúde diante dos riscos ocupacionais biológicos; roteiro para discussões 

individuais e em grupo; e, observação participante. Os dados quantitativos foram 

tratados através de análise estatística descritiva com utilização do programa SPSS, 

enquanto os dados qualitativos foram submetidos a análise temática. 

Posteriormente, as propostas de intervenção preventivas sugeridas pelos 

participantes foram aplicadas nos ambientes de trabalho. O projeto foi aprovado em 

Comitê de Ética em Pesquisa e seguiu as exigências da Resolução 466/2012. Os 

resultados evidenciaram que os acidentes de trabalho com agentes biológicos 

caracterizam-se, predominantemente, por lesões percutâneas causadas por 

instrumentos perfurocortantes que atingiram os dedos das mãos de técnicos de 

enfermagem do sexo feminino. O modelo de análise identificou divergências entre o 

conhecimento, atitude e práticas em saúde, tais como, deficiência no conhecimento 

acerca de normas de prevenção, atitudes inadequadas sobre higienização das mãos 



e comportamentos inseguros, como baixa adesão a práticas de precaução padrão, 

ao uso de EPI e a aplicação da NR 32. Da análise de conteúdo emergiram as 

seguintes categorias temáticas que posteriormente balizaram as intervenções: 

situações e causas dos acidentes de trabalho com agentes biológicos; fatores 

intervenientes na prevenção de acidentes de trabalho com agentes biológicos; EPI 

como forma de proteção dos trabalhadores de enfermagem; e, responsabilidades 

das instituições hospitalares para promoção da saúde e segurança dos 

trabalhadores de enfermagem. Posteriormente, as ações preventivas para acidentes 

de trabalho com agentes biológicos incluíram a realização de diálogos de segurança, 

sinalização para precaução padrão, folder, pôster, criação do jornal “Cultura de 

Segurança”, campanha prevencionista pela Intranet, vigilância do trabalho seguro e 

participação em seminário. 

Palavras-chave: Acidentes de Trabalho; Exposição a Agentes Biológicos; Prevenção 

de Acidentes; Enfermagem; Saúde do Trabalhador. 

 

  



ABSTRACT 

LOPES, Danilo de Paiva. Preventive intervention for occupational accidents with 
biological agents in nursing. Rio de Janeiro, 2017. Dissertação (Mestrado em 
Enfermagem) – Escola de Enfermagem Anna Nery, Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, Rio de Janeiro, 2017. 
 

The study explored the occupational accidents with biological agents among nursing 

professionals in a public general hospital. The aims were to describe the nursing 

professionals’ knowledge, attitude and practice about the occupational hazards with 

biological agents; to discuss with the nursing workers a proposal about preventative 

practices to avoid occupational accidents with biological agents and to implement 

preventive practices against the accidents with biological agents on the perspective 

of a culture of accident prevention at work. The chosen methodological approach 

was a descriptive, exploratory and interventional study of quantitative and qualitative 

nature, considering the knowledge, attitude and practices in health and the 

convergent care research method. The study was conducted in a public general 

hospital in an inland city from the Minas Gerais State. The participants were 36 

nursing professionals who had notified occupational accidents with biological agents 

in a period between 2013 and 2015. The instruments used for data collection were: a 

sociodemographic and labor survey of the participants as well as the description of 

the occupational accidents and the biological occupational risks; a questionnaire 

about the knowledge, attitude and practices in health in front of the biological 

occupational risks; a guideline for individual and group discussions and the 

participant observation. The quantitative data was evaluated through the descriptive 

statistical analysis using the SPSS program, while the qualitative data was submitted 

to a thematic analysis. Posteriorly, the proposals of preventive interventions that 

were suggested by the participants were applied at the workplaces. The project was 

approved by the Research Ethical Committee and followed the requirement of the 

Resolution nº 466/2012. The results have demonstrated that the occupational 

accidents with biological agents are characterized predominantly by percutaneous 

injuries caused by sharp instruments that had reached the fingers of the female 

nursing technicians.  The analysis model has identified divergences among the 

knowledge, attitude and practice in health, such as lack of knowledge about the 

prevention norms, inadequate attitudes about hand hygiene and unsafe behaviors 



like the low adhesion to standard precaution practices, the PPE use and the NR 32 

application. The following thematic categories were emerged by the content analysis 

that were used later to define the interventions: situations and causes of occupational 

accidents with biological agents; interventional factors on preventing occupational 

accidents with biological agents; PPE as a way of protection for nursing 

professionals; and the hospital institutions` responsibilities for health promotion and 

nursing workers safety. Furthermore, the preventive actions to avoid occupational 

accidents with biological agents were discussions about safety and standard 

precautions; folders; poster; creation of a newspaper, called Safety Culture; 

preventive campaign on the Intranet; safe work surveillance and participation in 

seminars. 

Keywords: Accidents, Occupational; Exposure to Biological Agents; Accident 

Prevention; Nursing; Occupational Health. 

 

  



RESUMEN 

LOPES, Danilo de Paiva. Intervención prevencionista para accidentes de trabajo 
con agentes biológicos em enfermería. Rio de Janeiro, 2017. Dissertação 
(Mestrado em Enfermagem) – Escola de Enfermagem Anna Nery, Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2017. 
 

El estudio tuvo como objeto los accidentes de trabajo con agentes biológicos entre 

profesionales de enfermería en un hospital general público. Objetivos: describir el 

conocimiento, actitud y práctica de los profesionales de enfermería sobre los riesgos 

ocupacionales biológicos; discutir con los trabajadores de enfermería una propuesta 

de prácticas prevencionistas para accidentes de trabajo con agentes biológicos; 

implementar prácticas prevencionistas para accidentes con agentes biológicos en la 

perspectiva de una cultura de prevención de accidentes en el trabajo. El enfoque 

metodológico hizo uso de la investigación descriptiva, exploratoria y de intervención 

de naturaleza cuantitativa y cualitativa con abordaje del conocimiento, actitud y 

prácticas en salud y del método de la investigación convergente assistencial. El 

espacio físico fue un hospital general público que se encuentra en una ciudad del 

interior del estado de Minas Gerais. Los participantes fueron 36 trabajadores de 

enfermería que notificaron accidentes de trabajo con agentes biológicos en el 

período entre 2013 y 2015. Los instrumentos para recolección de datos utilizados 

fueron: cuestionario sociodemográfico y laboral de los participantes, descripción de 

los accidentes de trabajo y de los riesgos ocupacionales biológicos; cuestionario de 

conocimiento, actitud y prácticas en salud sobre los riesgos ocupacionales 

biológicos; guía de discusiones individuales y en grupo; y observación participante. 

Los datos cuantitativos fueron tratados a través del análisis estadístico descriptivo 

con el uso del programa SPSS, mientras que los datos cualitativos se sometieron a 

análisis temáticos. Más tarde, las propuestas de intervención preventiva sugeridas 

por los participantes se aplicaron en los ambientes de trabajo. El proyecto fue 

aprobado en el Comité de Ética en Investigación y siguió las exigencias de la 

Resolución 466/2012. Los resultados evidenciaron que los accidentes de trabajo con 

agentes biológicos se caracterizaban predominantemente por lesiones percutáneas 

causadas por instrumentos punzocortantes que alcanzaron los dedos de las manos 

de técnicos de enfermería del sexo feminino. El modelo de análisis identificó 

divergencias entre el conocimiento, la actitud y las prácticas en salud, como la 



deficiencia en el conocimiento acerca de normas de prevención, actitudes 

inadecuadas sobre higienización de las manos y comportamientos inseguros, como 

baja adhesión a prácticas de precaución estándar, al uso de EPI y la aplicación de la 

NR 32. Del análisis de contenido surgieron las siguientes categorías temáticas que 

posteriormente balizaron las intervenciones: situaciones y causas de los accidentes 

de trabajo con agentes biológicos; factores que inciden en la prevención de 

accidentes de trabajo con agentes biológicos; EPI como forma de protección de los 

trabajadores de enfermería; y responsabilidades de las instituciones hospitalarias 

para la promoción de la salud y seguridad de los trabajadores de enfermería. Las 

acciones preventivas para accidentes de trabajo con agentes biológicos incluyeron la 

realización de diálogos de seguridad, señalización para la precaución estándar, 

folder, póster, creación del periódico "Cultura de Seguridad", campaña 

prevencionista por la Intranet, vigilancia del trabajo seguro y participación en 

seminario. 

Palabras clave: Accidentes de Trabajo; Exposición a Agentes Biológicos; Prevención 

de Accidentes; Enfermería; Salud Laboral. 
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I INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO E A PROBLEMÁTICA 

O estudo teve como objeto os acidentes de trabalho com agentes biológicos 

entre profissionais de enfermagem em um hospital geral público. 

Para a Norma Regulamentadora 32 (NR 32), o acidente de trabalho é um 

evento súbito e inesperado que interfere nas condições habituais de trabalho e que 

pode causar danos ao trabalhador, à propriedade ou ao meio ambiente. Já o risco 

biológico é entendido como a probabilidade da exposição ocupacional a agentes 

biológicos, microorganismos geneticamente modificados ou não, culturas de células, 

parasitas, toxinas e príons (BRASIL, 2011).  

O interesse por esta temática foi crescente durante o curso de graduação 

em enfermagem. Nos momentos em que me aproximava do campo de prática, os 

riscos biológicos foram os que mais chamavam a atenção. Estava interessado em 

conhecer as formas de transmissão das doenças principalmente para me proteger 

delas. Seria impossível cuidar dos pacientes se também estivesse doente. Alguns 

casos de colegas de turma se envolvendo com acidentes com perfurocortantes 

deixaram-me ainda mais preocupado. 

Não foi difícil observar que dentre os trabalhadores de um hospital, os 

profissionais de enfermagem possuem alta exposição aos agentes biológicos que 

podem resultar em acidentes de trabalho. Isto ocorre devido às próprias 

características da profissão que permanece maior tempo próximo ao paciente, 

prestam serviços ininterruptos, 24 horas por dia, executa a maior parte dos 

procedimentos assistenciais com atividades tipicamente manuais, como curativos, 

higiene íntima e corporal, manuseia instrumentos perfurocortantes durante o  

preparo e administração de medicações, realiza procedimentos invasivos, como 

punções venosas, aspiração de vias aéreas, coleta e dá destino as secreções 

biológicas como fezes, urina, sangue, secreções gástricas e pulmonares, entre 

outras. 

Estes profissionais entram em contato, rotineiramente, com pacientes ainda 

sem diagnóstico definido ou com portadores de doenças infectocontagiosas como a 

Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), Hepatites Virais (HV), Tuberculose 

(TB), meningite e microrganismos multirresistentes a antibióticos. 
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Para tanto, naquela época, recorri à literatura para conhecer normas de 

biossegurança, medidas de prevenção e redução de riscos com a finalidade de me 

proteger e disseminar tais condutas. 

  Após terminar a graduação em enfermagem e pequenas experiências 

profissionais em Minas Gerais, fui trabalhar no interior do estado do Maranhão e 

coordenar o Programa Municipal DST/AIDS/HV e um Centro de Testagem e 

Aconselhamento (CTA). 

O CTA é um ambiente de referência para oferta de informações e execução 

de ações de prevenção, diagnóstico e tratamento das Infecções Sexualmente 

Transmissíveis (IST). 

Apesar deste programa ainda ser incipiente, realizamos diversas ações 

extra-muros, tais como, Dia Mundial de Luta contra AIDS, Dia Mundial de Luta 

contra Hepatites Virais, Campanhas “Fique Sabendo” durante o carnaval e outros 

eventos municipais, na tentativa de alcançar os grupos mais vulneráveis. 

Em contrapartida, cresceu a procura de profissionais de saúde envolvidos 

em acidentes de trabalho com agentes biológicos. Na verdade, não existia no 

município um serviço que atendesse essa demanda e éramos o único que 

disponibilizava o tratamento com antirretrovirais (ARV) para pacientes com AIDS. 

 Deste modo, apresentei o desafio para nossa equipe, realizamos 

treinamentos sobre a assistência e acompanhamento dos trabalhadores pós-

exposição ocupacional a materiais biológicos, apesar de não ser o objetivo principal 

deste programa. Paulatinamente, este serviço foi organizado tornando-se referência 

para o atendimento de profissionais de saúde provenientes de instituições públicas e 

particulares. 

 Nesta mesma época, estas inquietações fizeram-me procurar e concluir o 

curso de especialização em enfermagem do trabalho. 

Atualmente, exerço a profissão de enfermeiro como servidor público no 

Centro de Terapia Intensiva (CTI) Adulto do Hospital Regional João Penido (HRJP), 

da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG), na cidade de Juiz de 

Fora, e, ainda, vice-presidente do Núcleo de Prevenção de Acidentes de Trabalho 

(NUPAT), eleito em votação pelos trabalhadores do hospital. 

Nesta instituição é possível observar a atenção à saúde do trabalhador com 

setor especializado instituído com equipe multiprofissional (técnico de segurança do 

trabalho, técnico de enfermagem do trabalho, enfermeiro do trabalho, fisioterapeuta, 
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engenheiro do trabalho e médico do trabalho), núcleo de prevenção de acidentes de 

trabalho, profissionais atuantes com registros e atendimento de acidentes de 

trabalho, realização de treinamentos, visitas técnicas, diálogos e orientações 

preventivas no ambiente de trabalho, fornecimento e treinamento sobre equipamento 

de proteção individual (EPI), disponibilização de materiais (agulhas, scalps, jelcos e 

seringas) com dispositivo de segurança para minimizar os riscos de acidentes com 

perfuração, entre outros. 

 Neste caso, tem-se um variado número de estratégias direcionadas para 

proteção, prevenção e promoção da saúde dos trabalhadores, mas, ainda assim, 

ocorrem acidentes de trabalho envolvendo materiais biológicos neste hospital. A 

situação pode ser considerada mais complexa onde este tipo de serviço ainda não 

está organizado, como foi minha experiência no interior do Maranhão. 

 Na realidade, grande parte dos casos de transmissão de patógenos através 

da exposição ocupacional é desconhecida devido à subnotificação e a falta de 

organização de vigilância sistemática de dados (FACCHIN et al., 2013). 

Por outro lado, os profissionais de saúde possuem percepções variadas 

sobre a exposição aos riscos ocupacionais. Estudo realizado em um hospital na 

Espanha pode servir como exemplo, quando revelou entre os profissionais de 

enfermagem 23% não percebiam nenhum risco ocupacional no cotidiano de 

trabalho, 35% percebiam apenas um tipo de risco, 29% percebiam dois tipos de 

riscos e apenas 12% percebiam três ou mais riscos ocupacionais. Os tipos de riscos 

mais citados foram, respectivamente, riscos biológicos, distúrbios músculo 

esqueléticos e estresse (PORRAS-POVEDANO et al., 2014). 

Portanto, a prática tem nos mostrado que somente a atuação do Serviço 

Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) ainda 

é insuficiente para reduzirmos os casos de acidentes com material biológico. É 

preciso sensibilizar o trabalhador e torná-lo corresponsável pela construção de 

ambientes de trabalho seguros, através da conscientização dos riscos biológicos, 

participação ativa nas propostas de promoção da saúde, bem como medidas de 

controle e prevenção de riscos e danos. 

 Diante desta problemática, impõe-se a necessidade de discutir com os 

profissionais de enfermagem os acidentes de trabalho com agentes biológicos na 

perspectiva de ações prevencionistas. 
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1.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE A PROBLEMÁTICA 

No decorrer dos anos, tem-se visto o desenvolvimento de inúmeras 

estratégias, políticas públicas, esforços de pesquisadores, instituições públicas e 

especializadas, direcionadas para promoção, proteção e prevenção da saúde dos 

trabalhadores, mas os acidentes de trabalho envolvendo agentes biológicos com o 

risco de transmissão de doenças graves ainda é uma problemática internacional 

(RIM; LIM, 2014). 

No Brasil, existem relatos documentados de transmissão ocupacional do 

vírus da hepatite B (HBV), hepatite C (HCV) e vírus da imunodeficiência humana 

(HIV), porém não é possível realizar uma estimativa real do número de casos, pois 

não havia até recentemente um sistema nacional de vigilância de acidentes de 

trabalho com materiais biológicos. A partir do final da década de 1990 alguns 

programas isolados e locais foram criados, principalmente em hospitais 

universitários e outros serviços de saúde (RAPPARINI; REINHARDT, 2010). 

A partir do ano de 2004, o Ministério da Saúde estabeleceu os critérios 

técnicos para inclusão de notificação compulsória de agravos relacionados à saúde 

do trabalhador, entre eles, o acidente de trabalho com exposição ao material 

biológico (BRASIL, 2016). 

Apesar de se configurar um recurso de notificação recente, os dados dos 

últimos 8 anos demonstram um número crescente de notificações deste agravo, 

saltando de 15.735 notificações no ano de 2007 para 47.292 notificações no ano de 

2014 (DIEESE, 2016). 

Consta em Boletim Epidemiológico 16 casos notificados ao Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (SINAN) de transmissão ocupacional do HIV 

entre os anos 1980 e 2016 (BRASIL, 2016). Ainda, foram notificados 692 casos do 

vírus hepatite B e 806 casos do vírus hepatite C, transmitidos através de acidentes 

de trabalho, entre os anos de 1999 e 2015. Este documento afirma que os casos 

desta categoria que não apresentaram a investigação da exposição foram 

reclassificados como ignorados e reencaminhados para as respectivas unidades 

para investigação (BRASIL, 2016). 

Foram documentados na literatura científica cinco casos de transmissão 

ocupacional do vírus HIV no Brasil, sendo um em São Paulo, dois no Rio de Janeiro, 

um em Santa Catarina e um em Manaus. Em todos os casos envolviam integrantes 
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da equipe de enfermagem (SANTOS et al., 2002; RAPPARINI, 2006; LUCENA et al., 

2011). 

Em 2002, foi documentado o primeiro caso de transmissão de HIV por 

acidente ocupacional no Brasil. A descrição do caso relata uma auxiliar de 

enfermagem de um hospital particular da cidade de São Paulo. O evento ocorreu em 

outubro de 1994, quando auxiliava outro profissional durante uma punção venosa 

em um paciente com diagnóstico clínico e laboratorial de AIDS. Na retirada da 

agulha o paciente moveu-se e perfurou acidentalmente o antebraço direito do 

profissional que auxiliava o procedimento. Nenhuma medida profilática foi iniciada, 

pois naquela época ainda não havia recomendações publicadas no Brasil (SANTOS 

et al., 2002). 

Além desde caso, Rapparini (2006) identificou mais três casos confirmados 

de soroconversão do vírus HIV através da exposição ocupacional ocorridos no 

Brasil. Em 1996, uma auxiliar de enfermagem sofreu uma lesão percutânea após o 

procedimento de punção venosa por outro profissional de saúde com um scalp. O 

status sorológico do paciente fonte era desconhecido, porém ele foi a óbito em dois 

dias após o acidente. O profissional exposto não iniciou profilaxia pós-exposição 

(PEP) e não apresentou sinais e sintomas de infecção aguda por HIV. Neste mesmo 

dia obteve-se resultado negativo no teste HIV. Após 9 semanas de 

acompanhamento a soroconversão foi confirmada por ensaio imunoenzimático 

(ELISA) e Western Blot. 

Em 1998, um auxiliar de enfermagem sofreu uma exposição percutânea 

durante a fixação de um cateter venoso. O paciente fonte era conhecido por ser co-

infectado por HIV e HCV. Iniciou profilaxia pós-exposição com zidovudina, 

lamivudina e indinavir no mesmo dia da exposição. No acompanhamento das 

primeiras 6 semanas obteve resultado de sorologias negativo. Após 4 meses a 

soroconversão para HIV foi diagnosticada. Um ano e meio após a exposição foi 

repetido o teste para HCV e confirmada a soroconversão também para hepatite C 

(RAPPARINI, 2006). 

No ano 2000, um enfermeiro sofreu uma exposição percutânea por uma 

agulha de sutura durante o atendimento de uma gestante em parto vaginal. A 

paciente fonte negou previamente o diagnóstico de HIV, mas um teste rápido para 

HIV foi positivo e posteriormente confirmado. O profissional apresentou teste HIV 

inicial negativo e adotou profilaxia 1 hora e 45 minutos após a exposição com 
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zidovudina, lamivudina e nelfinavir. Durante o acompanhamento não apresentou 

sintomas de infecção aguda por HIV e no terceiro mês apresentou soroconversão 

para HIV (RAPPARINI, 2006). 

O caso mais recente documentado no Brasil foi publicado em 2011. O 

acidente ocorreu em abril de 1999, na cidade de Manaus, quando a profissional de 

enfermagem foi atingida por sangue em mucosa ocular imediatamente após uma 

punção venosa em um paciente com sorologia conhecida positiva para HIV. Não foi 

iniciada profilaxia após a exposição. O teste sorológico do profissional exposto 

realizado no mesmo dia do acidente resultou negativo e após 8 semanas foi repetido 

com resultado positivo para HIV (LUCENA et al., 2011). 

Nos Estados Unidos, entre os anos de 1985 e 2013, 58 casos confirmados e 

150 casos prováveis de infecção ocupacional pelo HIV entre profissionais de saúde 

foram relatados ao Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC). Entre os 

casos confirmados, as vias de exposição identificadas foram 49 casos de perfuração 

percutânea, 5 casos de exposição mucosa, 2 casos de percutânea e mucosa juntas 

e 2 casos desconhecidos. Um total de 49 trabalhadores foram expostos ao sangue 

infectado pelo HIV, 4 expostos ao vírus concentrado em laboratório, 1 fluido 

biológico contendo sangue visível e 4 fluidos corporais não especificados. Entre as 

ocupações, o profissional de enfermagem é o mais exposto com 41,4% dos casos 

confirmados e 24,7% dos casos possíveis (JOYCE et al., 2015). 

Outras classes profissionais além da área de saúde também podem ser 

consideradas de risco. Um relato recente deste tipo de transmissão ocorreu em 

Bucareste, Romênia, quando um jovem policial de 22 anos foi agredido por mordidas 

humanas em uma intervenção de agressão intrafamiliar. O agressor era conhecido 

como usuário de drogas, portador de co-infecção HIV e HCV e, naquele momento, 

apresentava sangramento na boca. Procurou o serviço de saúde nas primeiras duas 

horas após o incidente e iniciou a profilaxia antirretroviral (BENEA et al., 2014).  

Após oito dias apresentou erupção maculopapular generalizada, o que foi 

interpretado como reação adversa aos medicamentos. O jovem retornou ao serviço 

após três dias, período em que por vontade própria havia interrompido o tratamento, 

quando foi decidido mudar o regime antirretroviral. Na reavaliação do primeiro mês 

obteve-se testes negativos. Em 12 semanas resultou em uma sorologia positiva para 

HIV indicando infecção retroviral recente. O caso foi confirmado após identificação 
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dos mesmos subtipos HIV e mutações de resistência nestes dois pacientes, policial 

e agressor (BENEA et al., 2014). 

No que se refere ao ambiente hospitalar, observa-se que além da 

assistência e tratamento da saúde, também é responsável pela exposição dos 

trabalhadores a uma série de riscos ocupacionais que podem causar acidentes de 

trabalho. 

Neste ambiente o trabalhador está simultaneamente exposto às cargas de 

trabalho biológicas, químicas, mecânicas, físicas, fisiológicas e psíquicas, processo 

considerado progressivo e cumulativo (MININEL et al., 2011). 

Ribeiro et al. (2012) realizaram uma revisão integrativa com objetivo de 

buscar evidências científicas sobre as formas de adoecimento do trabalhador de 

enfermagem. Identificaram artigos publicados no Brasil, Estados Unidos, Austrália e 

países da Europa discutindo problemas semelhantes relacionados ao estresse e a 

tensão no trabalho, dores lombares e os distúrbios músculos-esqueléticos, acidentes 

com perfurocortantes e os riscos biológicos, e dermatites como as causadas por uso 

de luvas de látex. 

Dentre os riscos ocupacionais presentes ou associados ao trabalho, o risco 

biológico pode ser considerado a probabilidade de exposição a agentes biológicos, 

microrganismos, vírus, bactérias, protozoários, fungos, geneticamente modificados 

ou não, culturas de células, parasitas, toxinas e os príons (BRASIL, 2011). 

Pesquisa realizada entre enfermeiros de cincos grandes hospitais no Irã 

revelou que 45,9% destes profissionais tiveram pelo menos um acidente com 

perfurocortantes, 34,0% obtiveram uma média de 58 acidentes com agulhas 

contaminadas durante os últimos 12 meses e 63,2% dos acidentes não foram 

notificados. As razões que os levaram a subnotificação foram considerar o paciente 

fonte de baixo risco e a falta de conhecimento sobre o processo de notificação 

(AZADI et al., 2011). 

Outras falhas na notificação podem ocorrer devido à dificuldade em 

implementar serviços de monitoramento em saúde ocupacional que atendam toda a 

força de trabalho ou pode ser restrita a somente determinadas doenças de 

notificação compulsória. Os trabalhadores nem sempre possuem acesso aos 

cuidados de saúde ocupacional e os médicos não possuem acesso às ferramentas 

de diagnóstico adequado (HAAGSMA et al., 2012). 
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Soares et al. (2013) observou que a elevada taxa de acidentes em um 

hospital de porte médio no Brasil é semelhante a outros resultados publicados em 

países desenvolvidos e em desenvolvimento como a Argentina. Em seu estudo, a 

dualidade instrumento perfurocortante e descarte inadequado foram identificados em 

todos os acidentes. Outras causas identificadas foram sobrecarga de trabalho, não 

adesão às normas de biossegurança, supervisão e capacitação inadequada do 

trabalhador. 

Haagsma et al. (2012) realizaram uma revisão integrativa com objetivo de 

identificar as principais doenças infecciosas associadas ao ambiente de trabalho. 

Entre os profissionais de enfermagem observa-se a predominância de um variado 

número de vírus, bactérias e microrganismos multirresistentes, como os agentes 

etiológicos das hepatites virais, HIV/AIDS, citomegalovírus, herpes, influenza, 

sarampo, caxumba, rubéola, tuberculose, entre outros. 

Três vírus sozinhos são descritos com maior frequência na literatura, devido 

a sua prevalência entre os pacientes e a gravidade da infecção, são eles, o vírus 

HIV e os vírus da hepatite B e C. 

Entretanto, somente reconhecer os riscos biológicos no ambiente hospitalar 

não elimina sua exposição sobre os profissionais de enfermagem. Para conquistar a 

melhoria das condições de trabalho as discussões precisam avançar sobre outros 

fatores que influenciam a saúde deste trabalhador, incluindo aspectos ergonômicos, 

organizacionais, como remuneração, quantitativo de profissionais e carga horária de 

trabalho adequada, mecanismos geradores de estresse, estratégias de prevenção 

que contemplem todos os tipos de riscos ocupacionais, qualidade de vida no 

trabalho, entre outros. 

Além disso, faz-se necessário a construção de estratégias de intervenção 

que se aproximem da realidade dos trabalhadores de enfermagem. Estes 

profissionais assistenciais possuem uma valiosa atuação prática que pode ser 

agregada ao desenvolvimento conjunto de possibilidades e medidas de prevenção 

que leve a mudanças de comportamento. 

Uma das formas de aproximar-se do trabalhador, identificar possíveis falhas 

ou lacunas no processo de trabalho, planejar e propor intervenções em saúde é 

através da abordagem do Conhecimento, Atitude e Prática (CAP). 
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Desta maneira, busca-se interagir com os trabalhadores a partir daquilo que 

ele conhece sobre determinado tema, o modo como pensa em realizar alguma 

atividade e o modo que realmente a executa na prática. 

A aplicação deste modelo de análise em saúde, descrito por Candeias e 

Marcondes (1979), permite ampliar as perspectivas das situações de saúde, fornece 

fundamentação teórica, contribui para a compreensão do comportamento humano, 

e, consequentemente, direciona as intervenções de saúde. Este modelo baseia-se 

em aspectos relativos à natureza das inconsistências entre atitudes e práticas. 

Estudos com a abordagem do conhecimento, atitude e prática de 

profissionais de saúde podem identificar possíveis deficiências entre os 

trabalhadores, orientar a construção de programas de capacitação e medidas de 

biossegurança com a finalidade de minimizar a exposição aos riscos ocupacionais 

biológicos e disseminar práticas prevencionistas no ambiente de trabalho 

(CÓNDOR, et al., 2013). 

Deste modo, o estudo tem como questões norteadoras: 

 - Que conhecimento, atitude e prática os profissionais de enfermagem 

possuíam sobre a prevenção de acidentes com riscos ocupacionais envolvendo 

agentes biológicos? 

 - De que forma o conhecimento, atitude e prática poderia ser agregado a 

uma proposta de práticas prevencionistas para os acidentes de trabalho com 

agentes biológicos? 

1.3 OBJETIVOS DO ESTUDO 

- Descrever o conhecimento, atitude e prática dos profissionais de 

enfermagem sobre os riscos ocupacionais biológicos; 

- Discutir com os trabalhadores de enfermagem uma proposta de práticas 

prevencionistas para acidentes de trabalho com agentes biológicos; 

- Implementar práticas prevencionistas para acidentes com agentes 

biológicos na perspectiva de uma cultura de prevenção de acidentes no trabalho. 
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1.4 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

As discussões sobre a saúde do trabalhador é um dos temas considerados 

essenciais para o avanço na conquista dos direitos sociais e com forte relação com 

os objetivos do milênio. 

Em dezembro de 2014, foi realizada a 4ª Conferência Nacional intitulada 

“Saúde do Trabalhador e Trabalhadora, Direito de Todos e Todas e Dever do 

Estado”. Entre os diálogos temáticos e transversais que emergiram estão à vigilância 

em saúde do trabalhador, sua articulação com a atenção básica, a desigualdade no 

trabalho, a seguridade social, saúde mental e o trabalho (BRASIL, 2014; BRASIL, 

2015). 

A Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde publicada pelo 

Ministério da Saúde (BRASIL, 2008) estimula a produção de conhecimento sobre os 

riscos do trabalho na área de saúde oriundos do próprio setor saúde, tais como, os 

riscos químicos, físicos, biológicos, psicossociais, biossegurança, ergonomia, 

iatrogenias, e o desenvolvimento de estratégias de difusão de informação, 

comunicação e notificação de riscos e acidentes ambientais e do trabalho. 

A Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa publicada pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) revela a importância de estudos sobre a 

percepção de risco entre os profissionais de saúde, outros trabalhadores e 

segmentos da população em geral, além de estudos sobre riscos de transmissão de 

doenças através do sangue, tecidos, células e órgãos, e estudos para o diagnóstico 

e identificação de fatores de risco químicos, físicos e biológicos nos serviços de 

saúde (ANVISA, 2011). 

Nesta perspectiva, para atender uma problemática identificada no cotidiano 

de trabalho, além de relevância internacional e às propostas das Agendas de 

Prioridades de Pesquisa nacionais, realizou-se uma revisão integrativa com o 

objetivo de identificar e analisar estudos primários já produzidos sobre esta temática. 

Confirmou-se esta lacuna na produção de conhecimento sobre o objeto de estudo, o 

que veio a afirmar a justificativa da pesquisa. 

A revisão integrativa é uma ferramenta de refinamento e síntese de 

conhecimento capaz de contribuir diretamente para práticas clínicas, fundamenta 

condutas e tomadas de decisão, proporciona o desenvolvimento do saber crítico e 

melhorias da assistência à saúde. Para tanto, segue o seguinte percurso 
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metodológico: estabelecimento da questão de pesquisa, amostragem ou busca na 

literatura, categorização dos estudos, avaliação dos estudos incluídos, interpretação 

dos resultados e síntese do conhecimento (MENDES et al., 2008). 

A questão de pesquisa estabelecida foi: Qual o conhecimento produzido 

sobre acidentes de trabalho com agentes biológicos entre profissionais de 

enfermagem no âmbito hospitalar com vistas ao desenvolvimento de uma cultura de 

prevenção? 

Posteriormente, realizada uma pesquisa bibliográfica eletrônica que incluiu 

as seguintes bases de dados: Biblioteca Virtual em Saúde: BVS (BIREME), CINAHL 

(EBSCO), PubMed (National Library of Medicine), SciELO, SCOPUS (Elsevier) e 

Web of Science (Thomson Reuters Scientific), com recorte temporal definido no 

período compreendido entre 1 de janeiro de 1981 e 31 de dezembro de 2015. 

O marco inicial para o recorte temporal se justifica pelo fato de ser o ano em 

que foi reconhecido e notificado o primeiro caso de AIDS e emergiram grande parte 

dos esforços para prevenção da transmissão ocupacional de doenças infecciosas 

(CDC, 2001). 

Para esta busca foram utilizados os termos de acordo com a especificidade 

de cada base de dados, em língua portuguesa e inglesa, originando a seguinte frase 

booleana: acidentes de trabalho AND agentes biológicos, para a base de dados da 

Biblioteca Virtual em Saúde. Para as demais bases de dados foram utilizados os 

mesmos termos em língua inglesa: occupational accidents AND biological agents. 

 Os estudos incluídos seguiram os seguintes critérios: artigos originais e 

completos, redigidos em inglês, francês, espanhol ou português, somente 

profissionais de enfermagem (enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem) 

como participantes e somente instituições hospitalares como cenário.  

Não foram incluídas dissertações, teses, guias, manuais, diretrizes, 

editoriais, comentários, revisões de literatura e relatos de casos. 

Na busca inicial foram identificados 1874 documentos, dentre estes, 1458 na 

base de dados BVS, 1 na CINAHL, 288 na PubMed, 6 na SciELO, 103 na SCOPUS 

e 18 na Web of Science. Os artigos excluídos seguiram os seguintes critérios: se 

referem a outra população (n = 1511), incompletos/indisponíveis (n = 282), 

documentos duplicados (n = 42) e teses/dissertações (n = 14). A seguir, a leitura 

minuciosa dos títulos e resumos permitiu a seleção e inclusão de 25 artigos de 
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interesse para revisão integrativa, conforme fluxograma (Figura 1). Posteriormente, 

foi realizada a análise, interpretação e síntese do conhecimento. 

 

 

Figura 1 – Fluxograma das etapas metodológicas empregadas na revisão integrativa. 

 

Os artigos revisados foram desenvolvidos, predominantemente, por 

pesquisadores enfermeiros (88%) e publicados em revistas científicas de 

enfermagem (84%). Os demais artigos foram publicados em revistas médicas e 

multidisciplinares. As publicações foram datadas entre os anos de 2001 e 2015, 

ausentes nos anos 2002, 2003, 2005 e 2006, e com ápice em 2009 e 2010 (16%, 

cada). O Brasil representa a região com maior número de artigos (92%), com outros 

situados na Colômbia e Japão. O cenário dos estudos foram, em sua maioria, os 

Hospitais Universitários (52%) e Hospitais Públicos (28%). Os 25 artigos incluíram 

6009 profissionais de enfermagem, o tamanho da amostra variou entre 8 e 1666 

participantes e uma população majoritariamente feminina. As abordagens 

metodológicas mais utilizadas foram descritivas (72%), exploratórias (36%), 

transversais (28%), em estudos quantitativos (60%), quanti-qualitativos (24%) e 

qualitativos (16%). O quadro 1 apresenta os estudos selecionados. 
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Quadro 1 – Artigos selecionados para revisão integrativa (conclusão) 

N.º Ano 

Origem 

Título 

E1 2001 

Brasil 

Aplicação do modelo de crenças em saúde na prevenção dos acidentes com agulha 

E2 2004 

Brasil 

Riscos de contaminação ocasionados por acidentes de trabalho com material 
perfuro-cortante entre trabalhadores de enfermagem 

E3 2007 

Colômbia 

Factores laborales y personales frente a la ocurrencia de accidentes de trabajo 
biológicos em el personal de enfermeira de la clínica villapilar esse rita arango 
álvarez del pino manizales (caldas) 2005-2006 

E4 2007 

Brasil 

Vivência dos trabalhadores de enfermagem frente ao uso dos antirretrovirais após 
exposição ocupacional a material biológico 

E5 2008 

Brasil 

Estudo sobre a ocorrência de acidentes de trabalho com material biológico em 
profissionais de enfermagem de um hospital 

E6 2009 

Brasil 

Acidentes com perfurocortantes em trabalhadores de enfermagem: uma questão de 
biossegurança 

E7 2009 

Brasil 

Exposição ocupacional dos profissionais de enfermagem de uma unidade de terapia 
intensiva a material biológico 

E8 2009 

Brasil 

Acidentes ocupacionais com material biológico e equipe de enfermagem de um 
hospital-escola 

E9 2009 

Japão 

Organizational climate and its relationship with needlestick and sharps injuries among 
Japanese nurses 

E10 2010 

Brasil 

Biossegurança e a enfermagem nos cuidados clínicos: contribuições para a saúde 
do trabalhador 

E11 2010 

Brasil 

Influência da exposição a material biológico na adesão ao uso de equipamentos de 
proteção individual 

E12 2010 

Brasil 

Acidentes com material perfurocortante entre profissionais de enfermagem de um 
hospital universitário 

E13 2010 

Brasil 

Fatores associados aos acidentes biológicos entre profissionais de enfermagem 

E14 2011 

Brasil 

Acidentes com material biológico em trabalhadores de enfermagem do Hospital 
Geral de Palmas (TO) 

E15 2011 

Brasil 

O significado do acidente de trabalho com material biológico para os profissionais de 
enfermagem 

E16 2012 

Brasil 

Representações sociais sobre as causas dos acidentes com materiais 
perfurocortantes por técnicos de enfermagem 

E17 2012 

Brasil 

Escores do Audit de profissionais de enfermagem acometidos por acidentes com 
material biológico 

E18 2013 

Brasil 

Influência organizacional na ocorrência de acidentes de trabalho com exposição a 
material biológico 

E19 2013 

Brasil 

Atendimento e seguimento clínico especializado de profissionais de enfermagem 
acidentados com material biológico 

E20 2013 

Brasil 

Multicausalidade nos acidentes de trabalho da Enfermagem com material biológico. 

E21 2014 

Brasil 

Acidentes com material biológico em serviços de urgência e emergência 

E22 2014 

Brasil 

Ocorrência de acidentes de trabalho com material biológico potencialmente 
contaminado em enfermeiros 

E23 2015 

Brasil 

Acidente com material biológico: uma abordagem a partir da análise das atividades 
de trabalho 

E24 2015 

Brasil 

Subnotificação de acidentes biológicos pela enfermagem de um hospital universitário 

E25 2015 

Brasil 

Condutas após exposição ocupacional a material biológico em um hospital 
especializado em oncologia 
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Com frequência, os artigos revisados afirmam que seus resultados têm o 

potencial de fundamentar, subsidiar estratégias de prevenção, formulação de 

programas de educação continuada, adequação de práticas de trabalho, uso 

consciente de EPI, melhorias na notificação, realização de novas pesquisas em 

diferentes instituições e metodologias. Contudo, nenhum estudo se propôs a realizar 

intervenções preventivas junto aos trabalhadores no ambiente hospitalar. 

Os estudos revisados eram predominantemente de abordagem descritiva. 

São capazes de descrever o problema, porém com baixa capacidade de causar 

impacto imediato na transformação das práticas assistenciais para adoção de 

medidas preventivas. 

Não foi identificado estudos em que os profissionais expostos aos riscos 

biológicos foram tratados como agentes participantes ativos no processo de pensar, 

refletir e propor ações de intervenção prevencionistas para os acidentes de trabalho. 

Estudo de revisão integrativa sobre práticas de precaução padrão, 

prevenção de infecções hospitalares e proteção da saúde dos trabalhadores 

também observou a escassez de estudos de intervenção e, quando existentes, se 

reduziam apenas a instruções para práticas educativas nos ambientes de trabalho. 

Ainda são necessários estudos de intervenção que contemplem estratégias de 

mudança no comportamento de risco dos trabalhadores, melhorias das condições de 

trabalho, incluindo quantitativo adequado de profissionais, disponibilidade adequada 

de materiais e equipamentos e educação permanente dos trabalhadores (PORTO; 

MARZIALE, 2016). 

Esta realidade vem demonstrar a importância da Pesquisa Convergente 

Assistencial (PCA) como proposta de aproximação e intervenção junto aos 

participantes, além da produção de conhecimento com aplicação imediata para 

adoção de práticas preventivas no processo de trabalho em enfermagem. 

Os resultados desta revisão integrativa indicaram que os fatores 

intervenientes na ocorrência dos acidentes de trabalho com agentes biológicos entre 

profissionais de enfermagem no ambiente hospitalar são variados e complexos. 

Quanto aos aspectos preventivos, é necessário concentrar esforços para ir 

além dos métodos tradicionais de treinamento e criar novas estratégias de 

intervenção. O processo educativo deve ser colocado em discussão na medida em 

que se torne claro para o trabalhador os benefícios das práticas preventivas. A 

mudança de comportamento somente ocorrerá quando estas medidas passarem a 
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fazer sentido para sua vida e para seu trabalho, tornando as práticas seguras um 

hábito de trabalho, juntamente com a disseminação de uma cultura de prevenção. 

Posteriormente, a fim de identificar o “estado da arte” de forma mais 

abrangente, realizou-se novas buscas nas bases de dados com inclusão de outros 

artigos de interesse a esta problemática. Os artigos encontrados serviram, além do 

refinamento da problemática, para comparação, análise e discussão dos resultados 

encontrados por este estudo. 

1.5 CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO 

Observa-se que a temática deste estudo compartilha uma preocupação com 

órgãos nacionais e internacionais de atenção à saúde e, de maneira mais íntima, 

com os órgãos que promovem a proteção e prevenção da saúde do trabalhador, 

refletindo na construção contínua de políticas públicas para promoção da saúde e 

segurança dos trabalhadores. 

A relevância deste estudo está baseada em função da natureza do trabalho 

destes profissionais. A assistência de enfermagem quase sempre ocorre na 

presença de agentes biológicos. 

Os resultados deste estudo contribuíram para evidenciar o risco real para a 

saúde destes trabalhadores, através da descrição dos acidentes de trabalho 

envolvendo agentes biológicos, bem como pela observação do conhecimento, 

atitude e prática destes profissionais com relação aos riscos biológicos e medidas de 

proteção/prevenção. 

Deste modo, este estudo trouxe novos conhecimentos e permitiu a adoção 

de medidas de controle e prevenção para acidentes de trabalho, como o 

desenvolvimento de estratégias de minimização de riscos biológicos no ambiente 

hospitalar. 

Uma investigação atual sobre este tema traz novamente à tona esta 

problemática e pode motivar o interesse e aprofundamento através de novas 

investigações nesta área de conhecimento. 

Através da abordagem do conhecimento, atitude e prática sobre a exposição 

aos riscos biológicos no ambiente hospitalar pode-se rastrear elementos para 

desenvolver melhorias nas condições de trabalho. 



36 
 

A aplicação articulada com o método de pesquisa convergente assistencial 

aproximou o conhecimento científico ao cotidiano de trabalho dos profissionais de 

enfermagem a fim de transformar o conhecimento e as atitudes em práticas de 

trabalho adequadas. 

O conhecimento produzido por este estudo pode se adequar às práticas de 

trabalho dos profissionais de enfermagem e demais profissionais de saúde, 

contribuindo para posicionarem-se preventivamente diante dos riscos biológicos e 

refletir na construção individual e coletiva de uma cultura prevencionista para 

acidentes e exposição ocupacional no ambiente de trabalho. 

Através das propostas de disseminação de conhecimento, a participação em 

eventos e a intenção de publicação deste estudo em artigos científicos, estas 

contribuições podem alcançar o ensino, pesquisa e assistência, sensibilizando os 

profissionais de enfermagem sobre a problemática, tornando-os sujeitos conscientes 

e com atuação proativa sobre a prevenção de acidentes de trabalho com agentes 

biológicos no ambiente hospitalar. 

Esta pesquisa pretendeu unir-se àquelas que almejam e vislumbram 

melhores condições de trabalho para os profissionais de enfermagem. 

 Este estudo agregou valores na produção de conhecimento desenvolvido 

pelo Núcleo de Pesquisa Enfermagem e Saúde do Trabalhador (NUPENST), 

Departamento de Enfermagem em Saúde Pública (DESP), Escola de Enfermagem 

Anna Nery (EEAN), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 
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II REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 ACIDENTES DE TRABALHO COM AGENTES BIOLÓGICOS NO CONTEXTO 

DO TRABALHO DE ENFERMAGEM 

De acordo com o disposto na Lei n.º 6.367, de 19 de outubro de 1976, 

acidente de trabalho é aquele que ocorre no exercício do trabalho a serviço da 

empresa provocando lesão corporal ou perturbação funcional, resultando em morte, 

perda ou redução, temporária ou permanente, da capacidade para o trabalho. Ainda, 

no percurso de casa para o trabalho, ou inverso, considera-se como acidente de 

trajeto. Também é considerada acidente de trabalho a doença profissional produzida 

ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade 

(BRASIL, 1976). 

Segundo o SINAN, os acidentes de trabalho com exposição à material 

biológico são aqueles ocorridos com profissionais da área da saúde, durante o 

desenvolvimento do trabalho que envolvam sangue e outros fluidos biológicos, em 

situação de exposição a materiais biológicos potencialmente contaminados 

(DIEESE, 2016). 

O risco de infecção pelo vírus HIV após um acidente de trabalho é de 

aproximadamente 0,3% para exposições percutâneas e de 0,09% para exposições 

em mucosas. São secreções biológicas consideradas de risco para exposição ao 

HIV: sangue, tecidos, líquor, líquido pleural, líquido sinovial, líquido peritoneal, 

líquido pericárdico e líquido amniótico. São secreções biológicas não consideradas 

de risco: fezes, secreções nasais, saliva, pus, lágrima, urina, suor e vômito (KUHAR 

et al., 2013). 

O vírus da hepatite B também é reconhecidamente um risco ocupacional 

para os profissionais de saúde. Este vírus pode permanecer de forma infecciosa por 

pelo menos 7 dias em superfícies e transmissível até na ausência de sangue visível. 

Pode ser transmitida através do contato percutâneo, mucosa ou pele não íntegra, 

por exemplo, eczema, psoríase, queimaduras, feridas, cortes e arranhões 

(SCHILLIE et al., 2013).  

Por apresentar maior carga viral o sangue é o veículo de transmissão mais 

importante para hepatite B. Outros fluidos corporais são considerados 

potencialmente infectantes, tais como, líquido cefalorraquidiano, líquido sinovial, 
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líquido pleural, líquido peritoneal, líquido pericárdico e líquido amniótico. Outros 

fluidos podem apresentar o vírus, mas são considerados de baixo risco ocupacional, 

como lágrima, saliva, leite materno, bile, fezes, secreção nasofaríngea e suor, em 

todos os casos na ausência de sangue. Escarro, vômito e urina não são 

considerados fluidos infectantes. Sêmen e secreções vaginais têm sido relatados na 

transmissão sexual, não sendo de valor significativo para transmissão ocupacional 

(SCHILLIE et al., 2013).  

O risco estimado de transmissão ocupacional do vírus da hepatite B para 

profissionais de saúde que sofrem ferimentos com agulhas contaminadas com 

sangue contendo HBV, quando paciente fonte apresenta HBsAg positivo e HBeAg 

positivo é de 22-31%. No caso de paciente fonte HBsAg positivo e HBeAg negativo é 

de 1-6% (SCHILLIE et al., 2013). 

Já o vírus da hepatite C, embora presente em vários fluidos biológicos é um 

agente transmitido predominantemente pelo sangue ou por fluidos contaminados 

com sangue. Esta razão explica a histórica epidemia de infecções por HCV que 

ocorreu através de hemoderivados em pacientes que foram transfundidos antes dos 

anos 90, quando nenhum teste específico estava disponível para identificar 

doadores infectados. Portanto, também é compreensível sua transmissão entre 

usuários de drogas injetáveis e outras situações de risco como tatuagens, piercings, 

lâminas de barbear, instrumentos de manicure e pedicure. A transmissão sexual não 

é uma forma eficiente de transmissão (POZZETTO et al., 2014). 

As práticas inseguras de injeção têm sido uma das maneiras comuns para 

adquirir a infecção no passado e continuam a ser responsáveis por uma grande 

parte das transmissões do HCV através da exposição ocupacional hospitalar, tanto 

em países desenvolvidos e em desenvolvimento (POZZETTO et al., 2014). 

Estima-se que entre 1% e 2% dos indivíduos expostos ao vírus da hepatite C 

irão desenvolver marcadores para infecção. Uma estimativa que o coloca como um 

risco ocupacional, aproximadamente, 10 vezes menor que o risco para HBV e 10 

vezes maior que o risco para HIV (POZZETTO et al., 2014). 

De maneira semelhante, os profissionais de saúde podem transmitir doenças 

para os pacientes. Os primeiros casos de transmissão do HCV de profissionais de 

saúde infectados para pacientes não infectados foram reconhecidos a partir de 1991 

(POZZETTO et al., 2014). 
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Quatro casos de transmissão do vírus HIV de profissionais de saúde 

infectados para pacientes não infectados também foram descritos na literatura 

internacional, um nos Estados Unidos, dois na França e um na Espanha 

(HENDERSON et al., 2010). 

Com relação a esta forma de transmissão do vírus da hepatite B, somente 

nos Estados Unidos 42 casos já foram identificados. Entretanto, o risco de 

transmissão do vírus HCV é menor se comparado ao vírus HBV, considerada 

praticamente improvável na rotina assistencial não invasiva ao paciente, apesar dos 

casos notificados principalmente na Europa (HENDERSON, et al., 2010).  

Diferentes estratégias têm sido elaboradas para erradicar a hepatite C. Após 

mais de 25 anos da descoberta do vírus, os pesquisadores não conseguiram criar 

uma vacina preventiva eficaz. As drogas antivirais mais recentes têm demostrado a 

capacidade de curar a infecção em quase todos os pacientes, porém a dificuldade 

principal permanece atrelada ao custo elevado do tratamento, impedindo sua 

aplicação em grande parte dos pacientes infectados e reconhecidamente nas 

regiões com recursos financeiros limitados (POZZETTO et al., 2014). 

As medidas de prevenção, controle e vigilância para hepatite C incluem a 

identificação de pacientes com HCV, o rastreio sistemático entre os profissionais de 

saúde, adesão estrita as medidas de precaução padrão como higiene das mãos, uso 

de luvas, máscaras, aventais, manipulação reduzida de instrumentos 

perfurocortantes e procedimentos invasivos, desinfecção e esterilização adequada, 

práticas seguras de injeção como utilização de solução estéril de uso único, agulhas 

e seringas descartáveis, instrumentos com dispositivo de segurança, utilização de 

frasco de dose única e o rastreio sistemático de sangue de doadores (POZZETTO et 

al., 2014). 

De maneira geral, as recomendações preventivas mais recentes defendem a 

prevenção primária como a forma mais eficaz, ou seja, evitar a exposição aos 

perfurocortantes, sangue e outros fluídos biológicos. Para tanto, os profissionais de 

saúde e instituições devem estar conscientes dos princípios de precauções padrão, 

a garantia de acesso a práticas adequadas de trabalho e o uso consciente de 

equipamentos de proteção individual (KUHAR et al., 2013). 

Zaidi et al. (2012) afirma que a prevenção primária inclui a execução de 

técnicas seguras, utilização de sistemas sem agulhas e equipamentos de 

segurança, treinamento de pessoal em procedimentos seguros e educação para 
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sensibilização dos riscos à saúde a partir da exposição aos fluidos corporais 

biológicos. A prevenção secundária inclui a notificação das exposições biológicas, a 

avaliação imediata dos riscos após a exposição com base nas características do 

paciente fonte, o trabalhador exposto e a natureza do acidente irá direcionar o 

tratamento, acompanhamento e vigilância. A prevenção terciária inclui o 

aconselhamento para os indivíduos expostos, aconselhamento de trabalho seguro e 

reabilitação.  

Os serviços de saúde também vêm adotando como modelo de prevenção 

práticas denominadas de higiene do trabalho. Na hierarquia de prevenção de 

acidentes com perfurocortantes a prioridade é eliminar ou reduzir o uso de agulhas 

no ambiente de trabalho. Posteriormente, a meta é isolar o risco através do uso de 

um controle de engenharia no ambiente ou no próprio perfurocortante, impedindo-o 

que fique exposto em locais inadequados. Quando estas estratégias não estão 

disponíveis ou promovem proteção incompleta, o foco da prevenção direciona-se 

para o uso de equipamentos de proteção individual e implementação de mudanças 

nas práticas de trabalho (RAPPARINI; REINHARDT, 2010). 

O controle de engenharia tem como objetivo isolar o risco no ambiente de 

trabalho. Incluem os coletores de descarte de perfurocortantes e os dispositivos de 

segurança que isolam completamente a porção cortante dos instrumentos 

(RAPPARINI; REINHARDT, 2010). 

No Brasil, através da Portaria n.º 939, de 18 de novembro de 2008, 

estabeleceu o prazo de 24 meses para que os empregadores substituam os 

instrumentos perfurocortantes por outros com dispositivos de segurança e 

promovam capacitação sobre sua utilização. Posteriormente, revogada pela portaria 

n.º 1.748, de 30 de agosto de 2011, que inclui a elaboração e implementação do 

Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfurocortantes 

(BRASIL, 2011). 

Com relação as condutas pós-exposição, o local de exposição dos fluidos 

biológicos na pele deve ser lavado com água e sabão, enquanto as membranas 

mucosas com água ou soro fisiológico. A expressão local e o uso de antissépticos, 

como clorexidina 2%, não demonstraram reduzir os riscos de contaminação. A 

utilização de agentes cáusticos ou desinfetantes está contraindicado (SCHILLIE et 

al., 2013). 
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As diretrizes mais recentes de profilaxia pós-exposição ocupacional ao HIV 

recomendam tratar o profissional exposto como urgência médica e iniciar a PEP o 

mais precoce possível (BRASIL, 2015; KUHAR et al., 2013). 

O profissional exposto deve receber aconselhamento, teste pós-exposição e 

avaliação para decisão de usar PEP; a PEP deve ser administrada por 4 semanas 

completas; o esquema contendo 3 drogas antirretrovirais é recomendada para todas 

as exposições ocupacionais ao HIV; a seleção de esquema ARV deve ser realizada 

por especialista e considerar a minimização da toxicidade e dos efeitos colaterais; as 

decisões para aplicação de PEP para profissionais grávidas são as mesmas 

aplicadas a qualquer profissional; a amamentação não deve contra indicar a PEP; se 

a PEP é utilizada pelo profissional e o paciente fonte posteriormente mostra teste de 

HIV negativo a PEP deve ser descontinuada e nenhum teste de HIV de seguimento 

é necessário para o profissional exposto (BRASIL, 2015; KUHAR et al., 2013). 

Os profissionais que fazem uso da PEP devem ser monitorados incluindo, 

minimamente, exame de sangue completo, função hepática e renal; o profissional 

deve ser acompanhado em novos testes para HIV em 6 semanas, 12 semanas, 6 

meses após a exposição e 12 meses quando o paciente fonte é coinfectado com 

HIV e HCV (BRASIL, 2015; KUHAR et al., 2013). 

As medidas que devem ser realizadas após a exposição com HCV incluem a 

lavagem imediata da ferida, acompanhamento por especialista, rastreio rápido do 

paciente fonte com seu consentimento, seguimento laboratorial minimamente no dia 

0, mês 1, mês 3, mês 6. Protocolos escritos devem estar disponíveis em cada setor 

para facilitar a gestão da exposição ocupacional (POZZETTO et al., 2014). 

As instituições de saúde também devem garantir o acesso do trabalhador 

exposto à profilaxia pós-exposição ocupacional para hepatite B, incluindo a vacina e 

a imunoglobulina para hepatite B (HBIG). Estas devem ser iniciadas o mais 

precocemente possível (SCHILLIE et al., 2013). 

Certamente, um grande obstáculo para a disseminação das medidas de 

prevenção, proteção e controle dos riscos ocupacionais é a ausência de uma cultura 

prevencionista, principalmente relacionada à falta de investimentos em treinamentos, 

educação em segurança do trabalho por parte das instituições de saúde e a 

capacitação de profissionais de diversas áreas de conhecimento. Compreender a 

biossegurança com o alicerce educacional é uma estratégia fundamental para 
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garantir a segurança ocupacional biológica dos indivíduos e do meio ambiente 

(SILVA; MASTROENI, 2009). 

A cultura de segurança pode ser compreendida como o produto de valores, 

atitudes, percepções e competências que determinam o comprometimento com a 

gestão da saúde e segurança juntamente com a melhoria contínua da atenção à 

saúde, substituindo a culpabilização do erro e punição pela oportunidade de 

aprender com as falhas (ANVISA, 2013). 

 A primeira utilização do termo cultura de segurança foi relacionada ao 

acidente nuclear de Chernobyl no ano de 1986. O relatório técnico concluiu que os 

erros e violações de procedimentos operacionais que contribuíram para o acidente 

foram identificados como evidências de uma cultura de segurança deficiente 

(CAMPOS; DIAS, 2012).  

Diversas instituições têm demonstrado interesse no conceito de cultura de 

segurança com intuito de reduzir o potencial para desastres e acidentes. Porém, o 

desenvolvimento de uma cultura de segurança não deve ser pautado na harmonia, 

mas na busca de múltiplas opiniões. Este processo busca elucidar o impacto de 

elementos da cultura organizacional sobre a segurança no trabalho (CAMPOS; 

DIAS, 2012). 

Qualquer sistema de produção não é sustentável quando o ambiente de 

trabalho não é seguro, cause acidentes, doenças, mutilações ou morte da força de 

trabalho. Por outro lado, um sistema de gestão de segurança no trabalho que 

gerencie os riscos e enfatize a cultura de segurança é essencial para melhoria das 

condições de trabalho e redução de acidentes e doenças ocupacionais (FILHO et al., 

2011). 

Instituições que investem em clima de segurança positivo e compartilham o 

compromisso com a segurança comumente possuem menores índices de acidentes 

de trabalho (ANDRADE et al., 2015). 

É preciso utilizar estratégias educativas para implementar ações que 

permitam os profissionais de enfermagem a adoção de uma postura permanente 

com a garantia de uma atuação profissional segura para ele, para equipe, para os 

pacientes e para o ambiente de trabalho (VALLE et al., 2012). 

Uma postura biossegura também pode ser sensibilizada ainda no ensino dos 

cursos de enfermagem através de uma variedade de ações e atividades realizadas 
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pelos docentes, desenvolvendo um ambiente de ensino voltado para promover uma 

cultura prevencionista para os riscos ocupacionais (RIBEIRO et al., 2015). 

Por fim, valemo-nos da obra de Freire (2011), um dos grandes idealizadores 

de uma filosofia de educação libertadora em saúde, ao afirmar que na relação entre 

educando e educado não existe detentores do saber, não deve haver imposição do 

conhecimento técnico-científico. As práticas educativas visam o desenvolvimento de 

uma responsabilidade mútua nos cuidados de saúde, onde os diferentes saberes 

convergem para a reflexão, conscientização e liberdade de escolha, proporcionando 

a autonomia do sujeito. 

2.2 O TRABALHO DE ENFERMAGEM EM UM HOSPITAL GERAL 

O atendimento em nível hospitalar, comumente, refere-se à prestação de 

serviços de média e alta complexidade, disponibilidade de infraestrutura, suporte 

tecnológico e profissionais especializados. 

O trabalho de enfermagem em uma unidade hospitalar envolve o cuidado 

prestado a pacientes com patologias variadas, pré/peri/pós operatórios diversos, 

tratamento de doenças agudas, crônicas e infectocontagiosas, muitas vezes, até 

pacientes sem diagnóstico definido. Além disso, apresenta uma divisão de trabalho 

definida com diferentes modelos de atenção, tais como, a atenção aos pacientes 

internados em uma clínica médica, cirúrgica, centro cirúrgico, centro de reabilitação, 

ambulatório de especialidades, pronto atendimento em urgência e emergência, 

centro de terapia intensiva e atendimento para pacientes críticos neonatal, pediátrico 

e adulto. 

Esta diversidade de situações de trabalho geradas pela relação 

trabalhador/paciente também oferecem diferentes riscos à saúde destes 

profissionais. Os principais riscos identificados no contexto hospitalar são os 

relacionados aos riscos biológicos, como os causados por instrumentos 

perfurocortantes e exposição a agentes biológicos, distúrbios musculoesqueléticos e 

ergonômicos, estresse e outros distúrbios psicossociais (ANDRADE et al., 2015). 

Esta multiplicidade de exposições e riscos podem gerar acidentes de 

trabalho, agravos físicos temporários ou permanentes, absenteísmo, presenteísmo, 

transmissão de doenças, prejuízos nas relações sociais, distúrbios psíquicos, até 

mesmo danos graves que podem levar a óbito. 
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Pereira et al. (2011) identificaram que 92% dos casos de absenteísmo em 

um hospital universitário foram relacionados ao profissional técnico de enfermagem 

e 30% destes atuavam em dois empregos. 

Coelho et al. (2010) também observou que muitos técnicos de enfermagem 

de um hospital privado apresentam jornadas duplas ou triplas de trabalho gerando 

distúrbios psicossociais e ergonômicos, isolamento de familiares, fadiga, cansaço, 

estresse, dores lombares e doenças crônicas. Contraditoriamente, aquele sujeito 

que cuida do outro, pouco cuida de si e apresenta um estilo de vida pouco saudável, 

distante de uma alimentação balanceada e de práticas de atividade física regulares. 

Com relação ao enfrentamento do processo de trabalho, as dificuldades 

apresentadas pelos profissionais de saúde no ambiente hospitalar, Santos et al. 

(2012) identifica o uso incorreto de EPI, descarte e transporte inadequado de 

perfurocortantes, coletores de perfurocortantes com capacidade de uso excedida e 

com agulhas transbordando, utilização de adornos e calçados abertos, 

desvalorização da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) gerando 

desamparo legal dos acidentes de trabalho, entre outros. 

Os valores e as práticas de trabalho que caracterizam a cultura 

organizacional hospitalar é permeada pela hierarquização, controle, rigidez, 

individualismo, competição entre profissionais e a desvalorização dos trabalhadores, 

fortalecendo a fragmentação do cuidado ao paciente e dificultando o trabalho em 

equipe. Estas características podem provocar insatisfação, desmotivação e baixo 

comprometimento para prestação de serviço com qualidade à medida que não são 

consideradas as necessidades e competências pessoais do trabalhador 

(CARVALHO et al., 2013). 

É imprescindível a participação e a conscientização dos empregadores para 

promoção, prevenção e diagnóstico precoce das doenças ocupacionais. Para 

alcançar a qualidade da assistência de enfermagem deve-se constituir um ambiente 

de trabalho tranquilo e seguro, oferecendo uma jornada de trabalho equilibrada e 

remuneração condizente aos trabalhadores (COELHO et al., 2010).  

Devido à exposição aos riscos biológicos, pesquisadores têm produzido 

diversas recomendações com objetivo de controlar, reduzir, minimizar ou eliminar o 

risco de transmissão de doenças e agravos à saúde dos trabalhadores. 

O conceito de biossegurança faz referência à conscientização de 

profissionais e instituições a desenvolverem atividades seguindo padrões de 
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segurança, no sentido de proteger estes trabalhadores, os pacientes, a população e 

o meio ambiente. 

Segundo Nati et al. (2012), pode ocorrer um equívoco semântico quanto ao 

uso do termo biossegurança. Para este estudo nos interessa utilizar este conceito no 

sentido de segurança biológica, relacionado às práticas preventivas aos riscos 

produzidos da exposição biológica e manipulação de organismos vivos que podem 

comprometer a saúde dos trabalhadores e do meio ambiente. 

Portanto, a biossegurança também se refere a conquista de condições 

seguras através de um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, reduzir 

ou eliminar riscos que podem comprometer a saúde da população e do meio 

ambiente (BRASIL, 2006). 

As precauções padrão podem ser entendidas como a realização de um 

conjunto de medidas que diminuem o risco de transmissão de microorganismos. 

Basicamente, referem-se a lavagem das mãos, uso adequado de equipamentos de 

proteção individual como luvas, máscara, protetor ocular, protetor facial e avental, 

manejo e descarte adequado de objetos perfurocortantes e resíduos, e a imunização 

dos profissionais (ANVISA, 1998). 

A lavagem das mãos é o procedimento isolado mais importante para 

prevenção e controle das infecções hospitalares. O uso de luvas não dispensa a 

lavagem das mãos antes e após o contato com o paciente e equipamentos 

(LACERDA et al., 2014). 

Quando nos referimos a medidas de proteção dos trabalhadores, os 

equipamentos de proteção individual contribuem proporcionando barreiras para 

reduzir ou prevenir a exposição aos riscos ocupacionais. 

O uso de EPI é regulamentado pela NR 6, do Ministério do Trabalho e 

Emprego, compreendido como todo dispositivo ou produto de uso individual pelo 

trabalhador destinado a proteção de riscos que podem ameaçar a segurança e a 

saúde do trabalhador (BRASIL, 2017). 

Adicionalmente, a NR 32 afirma que o EPI pode ser descartável ou não, e 

deve estar disponível em número suficiente no ambiente de trabalho com a garantia 

de reposição sempre que necessário (BRASIL, 2011). 

Quanto ao uso de luvas, esta é recomendada quando existe o risco de 

contato com sangue, fluidos biológicos ou membranas mucosas com objetivo de 

proteger tanto o profissional quanto o paciente. Aventais, máscaras, óculos ou 
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protetores faciais também são recomendados quando há riscos de exposição ao 

sangue ou fluidos biológicos para proteção ocular, nasal, oral, das roupas e 

superfície corporal (LACERDA et al., 2014). 

A imunização também é uma forma de proteger os profissionais de saúde 

diante das doenças profissionais de relevância no ambiente hospitalar, como 

tuberculose e hepatite B, assim como, contribui para a preservação da saúde 

individual e coletiva, redução do absenteísmo e manutenção da produtividade do 

trabalho (SANTOS el al., 2011). 

O histórico vacinal define as vacinas que ainda deverão ser administradas 

aos trabalhadores acompanhando o calendário do adulto e idoso para vacinação 

ocupacional, o que pode incluir as vacinas para hepatite B, dupla adulto, influenza, 

tríplice viral e febre amarela (SANTOS el al., 2011). 

Neste sentido, a vacinação pré-exposição para hepatite B é a principal 

medida de prevenção para exposições ocupacionais com fluidos biológicos 

potencialmente contaminados pelo vírus da hepatite B. 

 No ambiente hospitalar, associada às medidas de precaução padrão, 

também devem ser adotadas as precauções baseadas na transmissão, 

compreendidas como barreiras elaboradas para impedir a transmissão de patologias 

destinadas para pacientes suspeitos e pacientes infectados por doenças 

transmissíveis por três principais vias de transmissão: transmissão por contato, 

transmissão por gotículas e transmissão por aerossóis (LACERDA, et al., 2014).  

 A adoção das medidas de precaução está relacionada ao nível de 

conhecimento e atitudes dos profissionais de saúde. A utilização de cursos de 

capacitação e educação continuada relacionada à biossegurança podem ser 

capazes de conscientizar e minimizar os riscos nas práticas laborais (PAIVA; 

OLIVEIRA, 2011; SILVA et al., 2012). 

O estudo da ergonomia, compreendido como a adaptação do trabalho ao 

homem, também pode ser aplicado para prevenção dos acidentes com agentes 

biológicos. 

A Associação Internacional de Ergonomia (IEA) define ergonomia como uma 

disciplina científica que busca a compreensão das interações entre o homem e os 

demais componentes de um sistema, tornando-os compatíveis com as 

necessidades, capacidades e limites das pessoas, otimizando o desempenho global 

dos sistemas (IEA, 2000). 
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Esta adaptação envolve atividades executadas por máquinas e 

equipamentos, mas também aspectos organizacionais e de planejamento que 

ocorrem antes, durante e depois da execução do trabalho. Este estudo inicia-se com 

o delineamento das características do trabalhador, posteriormente, a descrição das 

tarefas que consegue executar ajustando às suas capacidades e limitações, 

garantindo a preservação da saúde do trabalhador. Portanto, a ergonomia visa 

reduzir a fadiga, estresse, erros e acidentes, promovendo a saúde, segurança e 

satisfação dos trabalhadores durante todo o processo produtivo (LIDA; BUARQUE, 

2016). 

Habitualmente, a exposição dos trabalhadores de saúde aos riscos 

ergonômicos está relacionada a postura inadequada, falta de capacitação, ausência 

de planejamento, ritmo intenso de trabalho e repetitividade. A minimização destes 

riscos pode ser alcançada através do planejamento e organização do trabalho, 

capacitações, atividades físicas ou recreativas, entre outros. A não observância da 

exposição ergonômica constitui fator de risco para acidentes de trabalho com 

agentes biológicos (NOGUEIRA et al., 2010). 

O conhecimento e aplicação da ergonomia no cotidiano do trabalho de 

enfermagem hospitalar também incide sobre a adaptação do trabalho ao 

trabalhador, buscando melhorias em aspectos humanos e organizacionais do 

trabalho. Os trabalhadores são expostos a posturas inadequadas, movimentos 

repetitivos, movimentação de pacientes acamados, excesso de trabalho, manuseio 

de materiais e equipamentos, postos de trabalho inadequados, deficiências em 

aspectos organizacionais, comunicação e meio ambiente (SILVA et al., 2013). 

2.3 A SAÚDE DO TRABALHADOR DE ENFERMAGEM NO CONTEXTO 

HOSPITALAR 

A complexidade que permeia os acidentes de trabalho com agentes 

biológicos no ambiente hospitalar é influenciada por diversos elementos. As políticas 

públicas de saúde também têm demonstrado seu interesse em acompanhar, regular 

e minimizar os agravos causados por esta problemática para a saúde do 

trabalhador. 

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sancionada em 1º de maio de 

1943, regulamenta as relações individuais e coletivas de trabalho no território 
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brasileiro e possui um capítulo que trata da higiene, segurança e medicina do 

trabalho. Este item regulamenta a constituição obrigatória da Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes (CIPA), conservação de máquinas, equipamentos, 

ambientes de trabalho com iluminação, temperatura, instalações elétricas 

adequadas, o uso de EPI, entre outras medidas preventivas no ambiente de trabalho 

(BRASIL, 1943). 

A partir publicação da Portaria n.º 3.214, de 08 de junho de 1978, foram 

criadas e ampliadas as normas regulamentadoras com o intuito de preservar a 

saúde e segurança dos trabalhadores e minimizar ou eliminar os riscos existentes 

em diversos ambientes de trabalho. 

A NR 1 afirma que as normas regulamentadoras relativas à segurança e 

medicina do trabalho são de observância obrigatória pelas empresas públicas e 

privadas e órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como pelos 

órgãos do poder legislativo e judiciário com empregados regidos pela CLT. O seu 

não cumprimento acarreta em penalidades previstas pela legislação vigente 

(BRASIL, 2009). 

A NR 4 regulamenta e torna obrigatória a atuação dos serviços 

especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho para execução 

de ações de promoção e proteção da saúde dos trabalhadores nos ambientes de 

trabalho (BRASIL, 2016).  

Esta mesma norma estabelece a atuação de um enfermeiro do trabalho, em 

tempo integral, para hospitais e outros serviços de saúde com mais de 500 

empregados. 

O SESMT é responsável por aplicar conhecimento de engenharia e 

segurança do trabalho com o intuito de reduzir ou eliminar os riscos, determinar o 

uso de EPI, conscientizar e orientar os trabalhadores acerca dos acidentes e 

doenças relacionadas ao trabalho, manter diálogo permanente com a CIPA, 

responsabilizar-se pelo cumprimento das normas regulamentadoras, inclusive, 

desenvolver dois programas estabelecidos pela NR 7 e NR 9 (BRASIL, 2016). 

A NR 5 estabelece o funcionamento da CIPA que tem como objetivo 

trabalhar em defesa da preservação da vida e promoção da saúde do trabalhador 

através da prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho (BRASIL, 

2011). 
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Em nível hospitalar, a CIPA deve participar da elaboração do mapa de riscos 

em todos os setores, identificar os riscos do processo de trabalho, elaborar o plano 

de ação preventiva que possibilite a participação do maior número de trabalhadores, 

verificar as condições de trabalho, verificar o cumprimento de metas estabelecidas, 

discutir situações de risco, entre outros (AIRES et al., 2013). 

A NR 6 realiza as normatizações referentes ao uso de equipamentos de 

proteção individual. Estabelece como obrigatório às instituições fornecerem 

gratuitamente o EPI em perfeito estado de conservação, adequado aos riscos 

presentes no ambiente de trabalho, realizar orientações e treinamentos sobre seu 

uso, guarda e conservação, além de exigir o uso adequado ao risco que se destina. 

O trabalhador deve responsabilizar-se pelo uso adequado, armazenamento e 

conservação do EPI e sua utilização será supervisionada e acompanhada pelo 

SESMT (BRASIL, 2017). 

A NR 7 estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação do 

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) com o objetivo de 

promover a prevenção e diagnóstico precoce dos agravos a saúde provocados pelas 

exposições no ambiente de trabalho (BRASIL, 2013). 

Diante de um ambiente hospitalar insalubre e de riscos elevados, a 

realização de consultas e exames clínicos admissionais, periódicos e demissionais 

são estratégias para prevenir ou detectar precocemente as doenças ocupacionais 

(COELHO et al., 2010). 

Dentre as ações previstas pelo PCMSO, a NR 32 inclui o reconhecimento, a 

avaliação e a localização das áreas que apresentam riscos biológicos, a relação 

completa de trabalhadores, sua respectiva função e local de trabalho identificando 

os tipos de exposições de risco, o programa de vacinação e a vigilância médica dos 

trabalhadores expostos (BRASIL, 2011). 

Com relação ao acidente de trabalho com agentes biológicos, o PCMSO 

também deve contemplar as medidas pós-exposição biológica, incluindo os 

procedimentos para diagnóstico, tratamento de emergência, acompanhamento e 

prevenção de soroconversão de doenças, a relação de estabelecimentos de saúde 

de referência que possuam imunoglobulinas, medicamentos, vacinas e outros 

materiais e insumos necessários, bem como as formas de remoção dos 

trabalhadores para atendimento adequado (BRASIL, 2011). 
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A NR 9 estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação do 

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) visando a preservação da 

saúde e integridade dos trabalhadores. Os riscos ambientais são considerados como 

os agentes físicos, químicos e biológicos. Este último refere-se às bactérias, fungos, 

bacilos, parasitas, protozoários, vírus e outros microorganismos (BRASIL, 2017). 

O PPRA deve traçar anualmente o mapa de riscos, identificar os riscos 

prováveis, fontes de exposição, transmissibilidade, patogenicidade, persistência do 

agente biológico e avaliar o local de trabalho e o trabalhador quanto a descrição do 

local de trabalho, sua organização, descrição de atividades realizadas em cada local 

e medidas preventivas aplicáveis (SANTOS et al., 2012). 

Com relação aos riscos biológicos, a NR 32 inclui outras atribuições para o 

PPRA, entre eles, a identificação dos riscos biológicos mais prováveis, fontes de 

exposição, vias de transmissão, patogenicidade, virulência, persistência do agente 

biológico no ambiente, utilização de estudos epidemiológicos, avaliação do local de 

trabalho e do trabalhador, incluindo a descrição do local de trabalho, procedimentos, 

exposições prováveis, descrição das atividades de cada ambiente de trabalho e 

identificação de medidas preventivas (BRASIL, 2011). 

A Constituição Federal de 1988 estabelece como competência do Sistema 

Único de Saúde (SUS) a execução de ações na área da saúde do trabalhador e a 

proteção dos ambientes de trabalho (BRASIL, 1988). 

A Lei 8.080/90 compreende a saúde do trabalhador como um conjunto de 

ações que utiliza-se da vigilância epidemiológica e sanitária para promover a 

promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, bem como a recuperação e 

reabilitação daqueles submetidos aos riscos e agravos provocados pelas condições 

de trabalho (BRASIL, 1990). 

 A norma regulamentadora n.º 32, aprovada pela Portaria n.º 485, de 11 de 

novembro de 2005, consolida as discussões sobre a saúde e segurança dos 

trabalhadores dos serviços de saúde e traz grande ênfase para a gestão e controle 

dos riscos ocupacionais biológicos. Esta norma apresenta as diretrizes básicas para 

a implementação de medidas de proteção à saúde dos trabalhadores nos serviços 

de saúde (BRASIL, 2011). 

Além de ser responsável pela elaboração de estratégias de controle e 

prevenção de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, o SESMT também 
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deve desenvolver ações relacionadas à implantação da NR 32 nos ambientes de 

trabalho (BRASIL, 2011). 

Dentre as medidas de proteção dos trabalhadores para os riscos biológicos, 

ressalta-se a importância da lavagem das mãos, a existência de lavatório exclusivo, 

sabonete líquido, toalha descartável, lixeira com abertura sem contato manual em 

todos ambientes com prováveis riscos biológicos ou enfermarias com pacientes 

portadores de doenças infectocontagiosas em isolamento. É vetado fumar, o uso de 

adornos, o manuseio de lentes de contato, o consumo de alimentos e bebidas, a 

guarda de alimentos, o uso de calçados abertos nos postos de trabalho, o reencape 

e a desconexão manual de agulhas. Estabelece ao trabalhador que utiliza o objeto 

perfurocortante é responsável por seu descarte adequado (BRASIL, 2011). 

Na existência de possibilidade de exposição biológica, o empregador deve 

providenciar, sem ônus para o empregado, vestimenta de trabalho adequada e sua 

higienização, materiais e instrumentos de trabalho em condições de uso e higiene, 

recipientes e meios de transporte adequados para materiais biológicos, assegurar 

capacitação sobre exposições biológicas, utilização de EPI e EPC, medidas de 

prevenção de acidentes e minimização de riscos, condutas após a ocorrência de 

acidentes, além de elaborar e implementar o Plano de Prevenção de Riscos de 

Acidentes com Materiais Perfurocortantes (BRASIL, 2011). 

Em caso de acidentes de trabalho com agentes biológicos o trabalhador 

deve comunicar imediatamente o responsável pelo local de trabalho, o SESMT e a 

CIPA. Em toda ocorrência, com ou sem afastamento do trabalhador, deve ser 

emitida a comunicação de acidente de trabalho (BRASIL, 2011). 

Com relação a vacinação dos trabalhadores, a NR 32 afirma que o 

empregador deve assegurar o acesso gratuito ao calendário vacinal recomendado 

pelo Ministério da Saúde, com imunização contra tétano, difteria, hepatite B e outros 

agentes biológicos, sempre que houver vacinas eficazes disponíveis, além de 

oferecer informações sobre suas vantagens e efeitos colaterais, e registrar a 

vacinação no prontuário clínico individual do trabalhador (BRASIL, 2011). 

Santos et al. (2012) ao verificar os desafios da implantação da NR 32 no 

contexto hospitalar, observa que os profissionais ainda utilizam adornos no ambiente 

de trabalho, desvalorizam o preenchimento da CAT, não utilizam corretamente o EPI 

e os acidentes de trabalho são geralmente associados a baixa adesão das normas. 

Estas ações permitem o desamparo legal do acidente de trabalho, exposição ao 
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risco biológico, transmissão de doenças, absenteísmo e agravos que podem causar 

danos temporários, permanentes ou levar a óbito. 

A implantação da NR 32 no âmbito hospitalar pode trazer benefícios diretos 

como redução dos acidentes de trabalho e suas consequências. Experiências 

positivas desta implantação estão associadas a participação e capacitação dos 

trabalhadores, o fornecimento e treinamentos sobre o uso de EPI, a imunização 

como medida de proteção à saúde, a notificação adequada de acidentes de 

trabalho, acompanhamento e tratamento pós-exposição (MARZIALE et al., 2012). 

Uma revisão integrativa realizada após quase 10 anos de vigência da NR 32 

observa a escassez de publicações sobre a temática. Os profissionais de 

enfermagem são os principais autores e leitores. Portanto, ainda necessita expandir 

a abrangência para os demais profissionais de saúde e em todos os tipos de 

serviços, não apenas no âmbito hospitalar. Uma das possibilidades elencadas é a 

inclusão da temática nos currículos acadêmicos da área da saúde com objetivo de 

colaborar com a adesão de práticas seguras por parte dos profissionais de saúde, 

além de disseminar a cultura de prevenção de riscos e agravos no trabalho (JÚNIOR 

et al., 2015). 
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III METODOLOGIA 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

Este estudo foi do tipo descritivo, exploratório e de intervenção, de natureza 

quantitativa e qualitativa, com abordagem através do Conhecimento, Atitude e 

Prática em saúde (CAP) e do método da Pesquisa Convergente Assistencial (PCA).  

Constituiu-se um estudo descritivo exploratório devido à pretensão desta 

pesquisa observar, explorar, identificar, analisar e descrever o universo que envolvia 

os acidentes ocupacionais com agentes biológicos entre profissionais de 

enfermagem no ambiente hospitalar através do método da pesquisa convergente 

assistencial. 

A aproximação aos participantes foi realizada através da exploração do 

conhecimento, atitude e prática. Esta abordagem permite analisar o comportamento 

de uma determinada população frente a um assunto ou problema, ou seja, 

observando “o que se sabe”, “o que se acha que deve ser feito” e “o que se faz” 

(CANDEIAS; MARCONDES, 1979). 

Candeias e Marcondes (1979) apresentam uma versão teórica do enfoque 

de consistência contingente que considera dois tipos de indivíduos: o indivíduo que 

mantém uma relação consistente entre atitudes e práticas mesmo na ausência de 

“apoios estruturais”, e o indivíduo ambivalente que altera seu comportamento diante 

de pressões momentâneas. Portanto, o indivíduo pode modificar seu comportamento 

diante de diferentes situações, na presença ou ausência de “apoios estruturais”. 

Neste sentido, cabe aos responsáveis pelo processo educativo criar elementos para 

manter e proporcionar novos apoios estruturais. 

Segundo os autores supracitados, contraditoriamente, indivíduos podem ter 

acesso ao conhecimento científico correto (C+), considerar determinada prática 

correta (A+), porém continuar adotando uma prática incorreta (P-). Isto ocorre devido 

à complexidade das interações quase caótica de fatores e circunstâncias 

ambientais. Apesar de o indivíduo conhecer o que é melhor para si, outros valores 

também mostram-se importantes para o alcance de seu bem-estar. 

Por outro lado, a pesquisa convergente assistencial, proposta por Trentini e 

Paim (1999), foi publicada pela primeira vez em 1999, com a intencionalidade de 

unir métodos da prática assistencial e métodos de pesquisa. Esta abordagem 
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emergiu diante das experiências das autoras na orientação de pesquisas de 

mestrado, quando seus orientandos buscavam explicitamente investigar aspectos da 

prática assistencial. 

Nesta perspectiva, as ações do investigador e dos sujeitos da pesquisa 

ocorrem em cooperação mútua e os resultados possuem aplicação direta para 

sugerir melhoria das próprias práticas estudadas. As experiências do pesquisador e 

do pesquisado estão imbricadas no conhecimento desenvolvido (TRENTINI; PAIM, 

2004). 

A pesquisa convergente assistencial caracteriza-se pela aceitação de 

diversos métodos e técnicas de coleta e análise de dados, manter uma estreita 

relação com a prática assistencial durante todo processo de pesquisa com a 

finalidade de realizar mudanças ou inovações no ambiente onde ocorre a 

investigação, o tema da pesquisa deve emergir de uma problemática conhecida 

pelas práticas profissionais ou dos usuários no cenário de pesquisa, o pesquisador 

deve estar disposto e se inserir nas atividades práticas no contexto da pesquisa e 

assume um compromisso de produzir um conhecimento novo aplicável às práticas 

assistenciais (TRENTINI; BELTRAME, 2006). 

A aplicação da pesquisa convergente assistencial constitui uma ferramenta 

de pesquisa de grande utilidade, permitindo a interação entre pesquisador e os 

possíveis atores envolvidos na prática, além do desenvolvimento de estratégias para 

a educação em saúde e construção de conhecimento (TRENTINI; BELTRAME, 

2006). 

Esta modalidade de pesquisa está comprometida com a melhoria direta do 

contexto social pesquisado porque intencionalmente está em busca de soluções 

para problemas. Assim, utiliza-se da convergência entre o pensar e o fazer, 

articulando a pesquisa e as práticas assistenciais em um processo investigativo vivo 

e dinâmico que, ao mesmo tempo, explora e intervém em determinada realidade 

(PAIM et al., 2008). 

O uso desta metodologia na pesquisa em saúde do trabalhador permitiu a 

participação do investigador no universo de significados e crenças que existe na 

prática assistencial em enfermagem, envolvendo os participantes do estudo no 

processo de construção de conhecimento e articulação prática. Neste contexto, teve-

se o intuito de instrumentalizar os participantes para realizar a transformação em seu 

próprio ambiente de trabalho. Como resultado colaboramos com a proteção ou 
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minimização da exposição aos riscos biológicos presentes no ambiente hospitalar e 

para disseminação de uma cultura de segurança no trabalho. 

Trentini et al. (2014) recomendam que para o desenvolvimento da pesquisa 

convergente assistencial, o processo de planejamento e investigação deve percorrer 

as fases de concepção, instrumentação, perscrutação e análise. 

3.2 FASE DE CONCEPÇÃO 

 Esta fase assemelha-se a elaboração de um projeto de pesquisa. 

O percurso que apresenta a escolha do tema, a caracterização do problema 

de pesquisa, a formulação dos objetivos do estudo, assim como sua justificativa e 

relevância que já foram descritas detalhadamente na introdução deste estudo. 

 Este tema de pesquisa foi escolhido a partir de uma inquietação pessoal 

originada nas primeiras aproximações nos campos de prática assistencial ainda 

como aluno de graduação em enfermagem. Posteriormente, esta inquietação 

persistiu diante das experiências profissionais. 

 Uma revisão integrativa foi realizada com o intuito de conhecer o que se tem 

publicado sobre o tema e identificar possíveis lacunas no conhecimento. Sucessivos 

momentos de reflexão junto à revisão de literatura permitiram aprofundar o 

conhecimento e elaborar um projeto de pesquisa. 

 Deste modo, observa-se uma problemática que necessita de abordagens 

intervencionistas no ambiente de trabalho no sentido de estimular mudanças de 

comportamentos para prática de trabalho seguro e disseminação de uma cultura de 

prevenção para acidentes de trabalho com agentes biológicos. A escolha da 

pesquisa convergente assistencial como método atendeu a estas expectativas. 

3.3 FASE DE INSTRUMENTAÇÃO 

 Esta fase compreende o delineamento dos procedimentos metodológicos, 

identificados como espaço físico da pesquisa, participantes da pesquisa e 

negociação da proposta (TRENTINI et al., 2014). 
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3.3.1 Espaço físico da pesquisa 

O estudo foi realizado em um hospital geral público, localizado em uma 

cidade do interior do estado de Minas Gerais. 

Esta unidade hospitalar situa-se em um município com aproximadamente 

555.284 habitantes (IBGE, 2015) e com área de atuação relacionada ao tratamento 

de doenças infectocontagiosas. Teve seu projeto de construção inicial associada à 

Campanha Nacional contra a tuberculose no final da década de 1940. Esta 

campanha, iniciada pelo Presidente da República General Eurico Gaspar Dutra, 

preconizava a erradicação da tuberculose em 10 anos. Naquela época já possuía 

capacidade operacional para 360 leitos. Em 1983, deixou de ser sanatório para 

tratamento de pacientes com tuberculose para se tornar um hospital geral, e no 

início da década de 1990, um hospital regional (FHEMIG, 2013). 

Atualmente é um dos maiores hospitais públicos da zona da mata mineira e 

referência para macrorregião sudeste de Minas Gerais. Responsável por 

atendimento de média e alta complexidade, especializada em reabilitação física e no 

tratamento de doenças infectocontagiosas, principalmente AIDS, tuberculose e 

hanseníase. O perfil assistencial ainda inclui assistência clínica e especializada em 

cardiologia, pediatria, ginecologia, psiquiatria, oftalmologia, pneumologia, urologia, 

otorrinolaringologia, dermatologia, cirurgia geral, maternidade para gestação de alto 

risco, CTI neonatal, pediátrico e adulto. Possui capacidade instalada para 212 leitos, 

39 leitos de CTI neonatal, pediátrico e adulto, além de 1.076 funcionários, entre 

profissionais de nível técnico, superior e administrativo (FHEMIG, 2013).  

A escolha desde cenário para o desenvolvimento do estudo foi a 

oportunidade de contribuir e agregar estratégias de prevenção para acidentes de 

trabalho envolvendo materiais biológicos na instituição que faz parte de minha 

atuação profissional assistencial desde o ano de 2013. Deste modo, ao tempo que 

exploramos o conhecimento, atitudes e práticas dos profissionais de enfermagem 

desta instituição, pode-se propor melhorias no ambiente de trabalho específicas para 

a problemática encontrada nesta instituição e atender o princípio de imersibilidade 

da pesquisa convergente assistencial. 
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3.3.2 Participantes da pesquisa 

Os participantes do estudo foram os trabalhadores de enfermagem que 

notificaram acidentes de trabalho com agentes biológicos no hospital, local do 

estudo. 

Foram considerados critérios de elegibilidade os profissionais de 

enfermagem (auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem e enfermeiro) de 

ambos os sexos, com vínculo empregatício efetivo ou temporário e que notificaram 

pelo menos 1 (um)  acidente de trabalho envolvendo agentes biológicos no triênio 

2013/2014/2015. 

Este triênio foi definido considerando que o SESMT do referido hospital 

obteve melhorias estruturais e organizacionais de funcionamento em 2012, e a partir 

de 2013 foi possível obter os dados necessários para este estudo. 

Foram considerados critérios de exclusão trabalhadores que estavam de 

férias, licença ou não encontrados durante buscas consecutivas na ocasião do 

processo de coleta de dados. 

A quantidade de participantes para esta pesquisa foi considerada a amostra 

total, ou seja, todos aqueles que se adequaram aos critérios de inclusão e exclusão, 

e somente foi conhecida após aprovação da pesquisa em Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP). 

 Inicialmente, realizou-se aproximação ao serviço especializado em 

engenharia de segurança e medicina do trabalho e foram consultadas as 

Comunicações de Acidente de Trabalho, identificando 40 profissionais de 

enfermagem que notificaram acidentes de trabalho envolvendo materiais biológicos 

no período de 2013, 2014 e 2015. 

Para os dados referentes à descrição destes acidentes e sobre o 

conhecimento, atitude e práticas diante dos riscos ocupacionais biológicos, 36 dos 

40 trabalhadores elegíveis (90%) participaram da pesquisa. Critérios de exclusão: 1 

havia sido exonerado e 3 se encontravam em licença médica no período da coleta 

de dados. 

Para as entrevistas, 32 dos 36 participantes (80%) aceitaram participar desta 

etapa da pesquisa. Os motivos para não participar foram: 2 recusaram e 2 não foram 

encontrados após buscas consecutivas. 
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Todos participantes que concordaram em participar desta pesquisa foram 

previamente orientados e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) (Apêndice A). 

3.3.3 Negociação da proposta 

Para alcançar mudanças ou inovações nas práticas assistenciais, o 

pesquisador deve se envolver em um trabalho coletivo em que os participantes se 

comprometam a dar continuidade as propostas de intervenção (TRENTINI et al., 

2014). 

Na obtenção dos dados utilizou-se: 1) questionário sociodemográfico e 

laboral dos participantes, descrição dos acidentes de trabalho e dos riscos 

ocupacionais biológicos (Apêndice B), e 2) questionário de conhecimento, atitude e 

práticas em saúde diante dos riscos ocupacionais biológicos (Apêndice C). 

Para construção de práticas de prevenção e promoção da saúde utilizou-se: 

3) roteiro para discussões individuais e em grupo (Apêndice D), e 4) observação 

participante. 

3.4 FASE DE PERSCRUTAÇÃO 

 O pesquisador precisa desenvolver a habilidade de perscrutar ou investigar 

minuciosamente, pois está comprometido em desenvolver conhecimento técnico 

com aplicação imediata que produza mudanças ou inovações nas práticas 

assistenciais, além de desenvolver conhecimento teórico sobre esta prática 

assistencial (TRENTINI et al., 2014). 

A coleta de dados somente foi iniciada após autorização da instituição 

através da Carta de Anuência (Anexo A), aprovação do CEP da Instituição 

Proponente (Anexo B) e da Instituição Coparticipante (Anexo C). 

Foi disponibilizado para cada participante o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, em duas vias, assinado por ele e pelo pesquisador, onde uma via 

permaneceu com o participante e a outra com o pesquisador, quando o trabalhador 

se comprometeu a participar do estudo.  
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A localização dos participantes do estudo foi realizada a partir da consulta a 

comunicação de acidente de trabalho, disponibilizado pelo serviço especializado em 

engenharia de segurança e medicina do trabalho da instituição. 

Os dados referentes à caracterização sociodemográfica e laboral dos 

participantes, descrição dos acidentes de trabalho e dos riscos ocupacionais 

biológicos, e do conhecimento, atitude e prática diante os riscos ocupacionais 

biológicos foram obtidos através de aplicação de questionário individual. 

Antes do início da aplicação dos questionários, houve um período de teste 

piloto com aplicação em população similar aos participantes do estudo com posterior 

correção e revisão. 

Nesta etapa da pesquisa houve a participação de uma auxiliar de pesquisa, 

previamente treinada, que colaborou com a localização dos participantes do estudo 

e aplicação de questionários individuais.  

Com o consentimento do departamento de enfermagem, os participantes 

foram abordados pelo próprio pesquisador ou auxiliar de pesquisa durante o horário 

de trabalho no hospital a partir das informações de nome, setor de trabalho e turno 

de trabalho contidas na CAT. Para facilitar as buscas, a enfermeira Responsável 

Técnica (RT) permitiu o acesso às escalas de trabalho dos setores assistenciais. 

O período de busca por participantes apresentou algumas dificuldades. 

Houve casos em que os participantes não foram encontrados no setor informado 

pela CAT, havendo necessidade de localização atual do participante. Em outros 

casos, os participantes não foram encontrados devido a trocas de plantão, sendo 

necessário retornar em outros dias, ou ainda, os participantes foram encontrados, 

mas não puderam preencher o questionário naquele primeiro encontro por motivos 

diversos, sendo necessário retornar em outros dias. 

Ressalta-se que a utilização da pesquisa convergente assistencial implica no 

compromisso de beneficiar o contexto assistencial durante todo o processo 

investigativo. Ao mesmo tempo em que o pesquisador se beneficia com o acesso a 

informações procedentes da investigação, realiza intervenções potencialmente 

relevantes para solução dos problemas cotidianos das práticas em saúde 

(TRENTINI; PAIM, 2004). 

A partir deste pressuposto, observa-se que todas as aproximações do 

pesquisador foram oportunidades de intervenção, pois todo participante é 

potencialmente um pesquisador de questões que lida cotidianamente, o que permite 
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a construção intelectual e crítica crescente do trabalho que realiza (TRENTINI; 

PAIM, 2004). 

 Desta mesma forma, esta primeira aproximação aos participantes, precedida 

pelo convite para participação e apresentação da pesquisa, seguido da aplicação do 

instrumento de coleta de dados, também serviu para fortalecer o vínculo entre o 

pesquisador e cada participante. Ainda que, na maioria dos encontros, o 

pesquisador e o pesquisado já se conheciam anteriormente a realização desta 

pesquisa. 

A aplicação dos questionários foi realizada individualmente, em locais e 

horários definidos por cada participante, entre os meses de julho, agosto e setembro 

de 2016, obtendo-se 36 participantes. 

Os encontros realizados para aplicação do questionário durante o trabalho 

nos setores foram de grande importância para a imersão do pesquisador ao cenário 

de pesquisa e aos participantes, observado pelas trocas de relatos sobre suas vidas 

e experiências profissionais com os acidentes de trabalho com agentes biológicos. 

A consolidação e análise dos dados obtidos nesta primeira etapa serviram 

para problematização das discussões individuais e em grupo da próxima etapa da 

pesquisa, principalmente àqueles relativos a descrição dos acidentes ocupacionais 

biológicos e do conhecimento, atitude e prática diante os riscos ocupacionais 

biológicos. 

Os encontros para construção das intervenções foram realizados em grupo e 

individuais, diferenciando dos programas tradicionais de treinamento em saúde e 

biossegurança, uma vez que este comumente apresenta-se de forma verticalizada, 

enquanto aquele possui um caráter horizontal, onde a participação dos 

trabalhadores é essencial. O conhecimento foi produzido juntamente com a 

percepção dos próprios trabalhadores e considerado como agente fundamental de 

mudança de suas práticas cotidianas de trabalho. 

A intencionalidade da pesquisa convergente assistencial está na 

possibilidade de produzir novos conhecimentos, juntamente a reconstrução de 

práticas em saúde, introdução de inovações tais como em construções, 

implementações, intervenções e análise de cuidados em saúde (TRENTINI et al., 

2014). 

 Estas mudanças possuem maior potencial quando os trabalhadores 

percebem que são “ouvidos” e as estratégias de intervenção traçadas pelos 
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mesmos, diferentemente quando as mudanças são impostas por outros profissionais 

distantes e pouco conhecedores da realidade das ações. 

Uma das formas mais eficientes de educar em saúde é incentivando a 

participação dos sujeitos no processo de pesquisa. A interação deles e dos 

pesquisadores facilita uma maior perscrutação de suas condições de saúde e de 

trabalho (BONETTI et al., 2013). 

Desta forma, a PCA proporciona a execução de ações conjuntas de 

pesquisa e assistência com direcionamento do pesquisador para o confronto direto 

aos problemas emergidos das práticas em saúde, inclusive pertinente as situações 

crônicas e com grande potencial de provocar mudanças, além de dar respaldo para 

construções teóricas expressivas ao cotidiano das situações pesquisadas (BONETTI 

et al., 2013). 

O contexto da prática assistencial é um campo fértil com questões ainda 

sem solução e com grande potencial de pesquisa. Nesta aproximação e afastamento 

entre a PCA e a assistência ocorrem trocas simultâneas de informações ao longo de 

todo o processo. Informações de pesquisa influenciam a prática assistencial em 

renovação e as informações da prática se traduz em respostas aos questionamentos 

da pesquisa (TRENTINI et al., 2014). 

Para esta etapa foi previsto inicialmente reunir os trabalhadores em grupos 

de discussão com até 10 pessoas, porém para esta estratégia houve pouca adesão 

por parte dos trabalhadores, evidenciado pelo comparecimento de um número 

reduzido de participantes. Em alguns encontros nenhum convidado compareceu ao 

local e horário previamente agendado. 

Em um segundo momento, após sugestões dos próprios participantes, o 

pesquisador foi pessoalmente em cada setor. Desta forma, os encontros foram 

reprogramados com antecedência e realizados mais próximos ao ambiente de 

trabalho, como por exemplo, em consultórios que não estavam sendo utilizados e 

com horário definido pelos participantes. 

Esta estratégia permitiu maior adesão por parte dos trabalhadores, 

principalmente aqueles que possuíam dificuldades ou resistência para participar de 

atividades fora dos setores. No entanto, ainda foi necessário realizar encontros 

individuais e em grupos menores. Todas estas estratégias são exequíveis devido a 

amplitude de possibilidades permitidas pela pesquisa convergente assistencial 

(TRENTINI et al., 2014). 
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A abordagem individual foi uma estratégia adicional para incluir aqueles 

participantes que de alguma maneira não puderam comparecer aos encontros em 

grupo, mas haviam demonstrado interesse em participar desta etapa da pesquisa. O 

roteiro para discussão individual foi o mesmo utilizado pelos encontros em grupo, 

com apresentação dos dados iniciais do estudo, seguido do estímulo para 

construção de possibilidades de intervenções preventivas no ambiente de trabalho. 

A condução dos encontros seguiu as mesmas orientações para realização 

de grupos focais, ferramenta da pesquisa qualitativa que permite coletar dados a 

partir de depoimentos em grupo, a partir da exploração de temas cotidianos, ações e 

reações a fatos e eventos, comportamentos e atitudes que influenciam na saúde e 

na doença, direta ou indiretamente (BUSANELLO et al., 2013). 

Os encontros foram conduzidos pelo próprio pesquisador entre os meses de 

setembro, outubro e novembro de 2016.  

Nestes foram apresentados os dados relativos aos acidentes de trabalho 

com agentes biológicos e sobre o conhecimento, atitude e prática diante os riscos 

biológicos.  

Esta estratégia permitiu a problematização e construção de possibilidades 

de intervenção preventiva juntamente com os participantes, após a apresentação 

das principais características da ocorrência dos acidentes de trabalho com agentes 

biológicos, suas causas e situações. Outra fonte para construção de intervenções foi 

a relação entre a consistência e a ambivalência encontradas no conhecimento, 

atitudes e práticas diante dos riscos ocupacionais biológicos. 

Esta etapa da pesquisa também apresentou dificuldades. Houve encontros 

previamente agendados com número reduzido de trabalhadores, até mesmo 

situações em que o trabalhador relatou sua preferência em conversar 

individualmente para preservar sua privacidade. Apesar de todas estas estratégias, 

em outras situações, o pesquisador teve que retornar aos setores em busca do 

momento mais adequado para realização dos encontros. 

Estes encontros permitiram discutir, construir e traçar propostas de 

intervenção a partir do conhecimento, atitude e prática dos próprios trabalhadores 

que sofreram acidentes de trabalho com agentes biológicos. 

Ao final, foram realizados 6 encontros individuais, 2 com 2 participantes, 3 

com 3 participantes, 2 com 4 participantes e 1 com 5 participantes, totalizando 14 

encontros com 32 participantes. 
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O áudio dos encontros individuais e em grupo foi gravado por dispositivo 

eletrônico MP3, previamente autorizada pela assinatura do TCLE e posteriormente 

transcritas em texto e analisadas pelo próprio pesquisador. 

Mais adiante, para discussão, seleção e implementação das propostas de 

intervenção preventivas foram realizados mais 3 encontros, com 11, 9 e 5 

participantes, respectivamente. Observa-se que nesta etapa alguns trabalhadores 

compareceram em mais de um encontro. 

A etapa de implementação das intervenções sugeridas, o acompanhamento 

da implementação das condutas construídas pelos próprios trabalhadores e 

pesquisador ocorreu em parceria com o SESMT, NUPAT, CCIH e departamento de 

enfermagem, como estratégia de garantir a implementação efetiva e continuidade 

das propostas. Em seguida, utilizou-se a observação participante para avaliação das 

intervenções implementadas. 

3.5 FASE DE ANÁLISE  

O tratamento e análise estatística dos dados referentes aos acidentes 

ocupacionais biológicos e o conhecimento, atitude e prática diante os riscos 

ocupacionais biológicos foram processados através do programa IBM Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS), versão 21.0. 

Os dados foram tratados através de análise estatística descritiva univariada 

por frequência, organizados, sintetizados e apresentados em tabelas, possibilitando 

a observação do objeto de estudo com maior exatidão, além da análise e 

comparação das variáveis desta pesquisa com outros estudos semelhantes. Estes 

resultados nortearam as discussões que desencadearam nas propostas de 

intervenção prevencionista. 

Os dados das discussões individuais e em grupo que buscaram 

possibilidades de intervenção foram processados a partir da análise de conteúdo do 

tipo temática ou categorial fundamentada por Bardin (2011), entendido como um 

instrumento metodológico de análise da comunicação através de múltiplas técnicas 

que possuem em comum a descoberta de núcleos de sentido, o cálculo da 

frequência de itens de significação dentro de uma unidade de codificação e a 

extração de estruturas traduzíveis em categorias que reúnem um grupo de 

elementos comuns sob um título genérico. Esta análise percorreu as etapas de pré-
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análise, exploração do material ou codificação, tratamento dos resultados, inferência 

e interpretação. 

O processo de análise identificou 4 unidades temáticas principais, 74 

unidades de registros, 4 categorias e 2 subcategorias (Quadro 2), que foram 

utilizados para construção de possibilidades de intervenção preventivas. 

 

Quadro 2 – Síntese das categorias temáticas da análise de conteúdo (continua) 

UNIDADE 
TEMÁTIC

A 

UNIDADES DE 
REGISTRO 

QUANTIFICAÇÃ
O 

% SUBCATEGORI
AS 

CATEGORIA
S 

 

1. 
Situação 
e causa 

dos 
acidentes 

Sobrecarga de 
Trabalho, Cansaço, 
Dupla jornada de 
trabalho, Falta de 
tempo, Jornada de 

trabalho longa 

32  

44,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não se aplica 

 

Situações e 
causas dos 

acidentes de 
trabalho com 

materiais 
biológicos Falta de Atenção, 

Pressa, Trabalho com 
rapidez/agilidade 

25 

Convivência/minimizaç
ão do risco, 

Autoconfiança 

15 

Descarte inadequado 
de perfuro, Reencape 

de agulhas, 
Esquecimento das 
técnicas, Manuseio 

inadequado de perfuro 

12 

Falta de uso de EPI, 
Falta de uso do 
dispositivo de 

segurança 

11 

Estresse, Esgotamento, 
Pressão, Depressão 

9 

Quantidade insuficiente 
de profissionais 

5 

Material inadequado, 
Falta de materiais, 

Equipamento 
inadequado  

5 

Agitação do paciente 4 

Caixa coletora 
superlotada, Montagem 

inadequada de caixa 
coletora 

3 

Distração, Imprudência, 
Negligência 

3 

Mobiliário hospitalar 
inadequado 

2 

Plantão noturno, 
Trabalho em turno 

2 
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Quadro 2 – Síntese das categorias temáticas da análise de conteúdo (continuação) 

UNIDADE 
TEMÁTICA 

UNIDADES DE 
REGISTRO 

QUANTIFICAÇÃO % SUBCATEGORIAS CATEGORIAS 

 

2. 
Prevenção 

de 
acidentes 

Uso de EPI, Uso 
de dispositivos de 

segurança 

15  

28,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não se aplica 

 

Fatores 
intervenientes 
na prevenção 

de acidentes de 
trabalho com 

materiais 
biológicos 

 

 

Ter atenção  10 

Conscientização 10 

Cuidado de si 7 

Materiais 
adequados, 
Manuseio 

adequado dos 
materiais, 

Quantidade 
suficiente de 

materiais 

4 

Auxílio de outro 
profissional 

3 

Não ter pressa, 
Tranquilidade 

3 

Concentração 2 

Flexibilização da 
chefia 

2 

Equipamentos 
adequados, 
Manuseio 

adequado dos 
equipamentos 

2 

Ambiente 
adequado 

1 

Descarte 
adequado 

1 

Reconferir 
procedimentos 

1 

Redução da carga 
horária de 
trabalho 

1 

Conhecimento 
técnico 

1 

Ter 
rapidez/agilidade 

1 
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Quadro 2 – Síntese das categorias temáticas da análise de conteúdo (conclusão) 

UNIDADE 
TEMÁTICA 

UNIDADES DE 
REGISTRO 

QUANTIFICA
ÇÃO 

% SUBCATEGORI
AS 

CATEGORIAS 

 

3. Equipamento 
de Proteção 
Individual 

Falta de hábito 3  

16,2 

 

 

 

 

 

Motivos para não 
utilização de EPI 

 

EPI como 
forma de 

proteção dos 
trabalhadores 

de 
enfermagem 

 

Desconforto 2 

Desconhecimento 
do risco 

1 

Esquecimento 1 

Pressa 1 

Autoconfiança 1 

Fiscalização/vigilân
cia 

17 Estratégias para 
maior adesão do 

EPI Orientação 
constante 

10 

Orientação do 
colega de trabalho 

6 

Não conformidade 2 

Demonstrar os 
riscos 

1 

Gerenciamento de 
riscos 

1 

 

4. 
Responsabilida
de institucional 

Educação 
permanente 

32  

10,8 

 

Não se aplica 

 

Responsabilida
de das 

instituições 
hospitalares 
para saúde e 

segurança dos 
trabalhadores 

de 
enfermagem 

 

 

Disponibilizar 
materiais 

adequados, 
Disponibilizar 

materiais 

em quantidade 
suficiente, Avaliar 

qualidade de 
materiais 

16 

Quantitativo de 
profissionais 
adequado 

2 

Disponibilizar 
equipamentos 

adequados 

1 

Ambiente 
adequado 

1 

Organização do 
trabalho 

1 
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Da análise de conteúdo emergiram quatro categorias, a saber: Situações e 

causas dos acidentes de trabalho com materiais biológicos; Fatores intervenientes 

na prevenção de acidentes de trabalho com materiais biológicos; EPI como forma de 

proteção dos trabalhadores de enfermagem (subscategorias: motivos para não 

utilização de EPI; estratégias para maior adesão do EPI); e Responsabilidade das 

instituições hospitalares para promoção da saúde e segurança dos trabalhadores de 

enfermagem.  

Estas categorias foram apresentadas e discutidas junto com os participantes 

e delas emergiram as intervenções. 

Realizou-se a implementação das propostas de intervenção sugeridas pelos 

participantes nos ambientes de trabalho, seguido da observação participante com a 

finalidade de analisar de que forma os trabalhadores dos setores receberam estas 

propostas, individualmente e em grupo, ou se foram disseminadas para outros 

trabalhadores. 

A observação ocorre a partir de um processo consciente, sistematizado, no 

campo de pesquisa, integrada às atividades de assistência, em que o pesquisador 

participa das atividades como se já pertencesse àquele grupo, enquanto realiza 

observações úteis para investigação científica (TRENTINI et al., 2014). 

Esta forma de triangulação de dados associa-se de forma adequada à 

pesquisa convergente assistencial, pois sustenta o critério de imersibilidade, com o 

envolvimento e a inserção do pesquisador nas práticas assistenciais a fim de 

produzir mudanças ou inovações no ambiente de trabalho. Neste caso, observar se 

houve mudança no comportamento dos trabalhadores diante a implementação de 

práticas prevencionistas para os acidentes com agentes biológicos e a disseminação 

de uma cultura de prevenção para acidentes no trabalho. 

A condução da pesquisa regida pela convergência ou pontos de 

justaposição da prática assistencial e de investigação científica também percorreu 

outros elementos essenciais da pesquisa convergente assistencial. Houve 

dialogicidade através do diálogo e compartilhamento de ideias entre o pesquisador e 

trabalhadores como uma prática que permitiu propor e gerar mudanças. Ocorreu a 

expansibilidade da pesquisa à medida que a proposta inicial do pesquisador foi 

ampliada durante todo o processo dialógico entre a prática assistencial e a 

investigação, além da simultaneidade através desta justaposição na qual investiga-
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se enquanto pratica a assistência, realiza assistência enquanto se desenvolve a 

investigação, sem dominância de uma sobre a outra (TRENTINI et al., 2014). 

Percebe-se a PCA, como modalidade que permitiu a construção de 

propostas, estratégias de intervenção e inovações capazes de provocar mudanças. 

Deste modo, este método se adequa a problemática dos riscos e acidentes 

ocupacionais biológicos em trabalhadores de enfermagem hospitalar, visto que o 

contexto da prática necessita de inovações, alternativas ou soluções para minimizar 

os problemas cotidianos das práticas em saúde, bem como em forma de renovação 

e superação dos hábitos e práticas de trabalho inseguro. 

3.6 ASPECTOS ÉTICOS 

O projeto deste estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Instituição Proponente, Escola de Enfermagem Anna Nery / Hospital Escola São 

Francisco de Assis – UFRJ, sob n.º CAAE 54887516.0.3001.5119 e pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Instituição Coparticipante, Fundação Hospitalar do Estado de 

Minas Gerais – FHEMIG, sob CAAE n.º 54887516.0.0000.5238. Para tanto, este 

projeto também foi autorizado através da Carta de Anuência – 012/2016, emitida 

pela instituição escolhida como cenário deste estudo. 

Esta pesquisa, em todas suas etapas, está de acordo com as exigências da 

Resolução n.º 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde, que trata das diretrizes e 

normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos (BRASIL, 

2012). 

Em concordância com tais aspectos éticos, a presente pesquisa tratou o 

participante com sua devida dignidade e autonomia, assegurando sua vontade de 

contribuir e permanecer, ou não, na pesquisa; comprometeu-se com o máximo de 

benefícios e o mínimo de danos e riscos; garantiu que os danos previsíveis fossem 

minimizados ou evitados; e comprometeu-se com a relevância social, não perdendo 

o sentido de sua destinação social e humanitária. 

Antes de iniciar a aplicação do Instrumento de Coleta de Dados, os 

participantes do estudo foram devidamente informados sobre os objetivos e o 

desenvolvimento da pesquisa. Sua autorização foi firmada mediante a assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, sendo esclarecido a respeito do 

anonimato das informações dadas ao responderem as questões do estudo. 
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A apresentação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ao 

participante do estudo se deu obedecendo as seguintes etapas. Inicialmente, o 

pesquisador buscou o momento, condição e local mais adequado para 

esclarecimento do estudo; utilizando de linguagem clara e acessível, considerando 

as peculiaridades e a privacidade do participante; concedendo o tempo necessário 

para o convidado refletir sobre sua participação na pesquisa. Posteriormente, o 

pesquisador apresentou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para que 

fosse lido e compreendido, antes de seu consentimento. 

A presente pesquisa foi classificada em nível de risco e desconforto mínimo, 

uma vez que o método e a técnica utilizados durante a coleta de dados (análise 

documental, questionários individuais, discussão individuais e em grupo, e 

observação participante) possibilitou captar as exposições aos materiais biológicos 

identificados pela equipe de enfermagem a partir de sua experiência laboral. 

Acresce que o processamento e a divulgação dos resultados utilizaram critérios de 

anonimato e participação voluntária. 

Os riscos potenciais desta pesquisa foram classificados como riscos 

mínimos que, quando presentes, foram associados ao desconforto físico (ex. 

cansaço, fadiga, mal-estar), desconforto psicológico ou emocional (ex. medo, 

constrangimento, tensão, euforia, estresse, tristeza, choro, angústia), desconforto 

social (ex. efeitos adversos nas relações pessoais), perda de privacidade, perda de 

tempo, custos monetários (ex. transporte, pagamento de alguém para ficar com os 

filhos).  

 Dentre os riscos supracitados, poucos foram observados entre os 

participantes deste estudo. Alguns demonstraram-se receosos para participar do 

estudo, porém este desconforto inicial foi minimizado com a devida explicação dos 

objetivos e etapas da pesquisa. Houve outras situações em que os participantes 

solicitaram ao pesquisador a realização da discussão individualmente para garantir 

sua privacidade e relembrar uma situação desagradável. Outros participantes se 

recusaram a participar do estudo e não justificaram. 

Nas demais situações, nenhum destes eventos foi observado durante a 

realização desta pesquisa. 

O responsável pela realização do estudo se comprometeu pela integridade e 

o bem-estar dos participantes da pesquisa. Se por ventura houvesse dano ou 

desconforto este seria ressarcido pelo pesquisador responsável, como por exemplo, 
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orientação, encaminhamento e acompanhamento pelo serviço de enfermagem, 

psicologia, clínica médica, infectologia, serviço especializado em engenharia de 

segurança e medicina do trabalho, centro de vacinas e laboratórios conveniados ao 

Sistema Único de Saúde. 

Os benefícios relacionados a participação nesta pesquisa está relacionado 

ao acesso a uma intervenção potencialmente benéfica para os profissionais de 

saúde, situação de conforto por poder discutir sobre suas exposições aos riscos 

biológicos no ambiente de trabalho, participar de discussões autorreflexivas 

orientadas pelo pesquisador, oportunidade para escapar da rotina, satisfação por 

saber que suas informações podem contribuir com outras pessoas em situações de 

risco semelhantes, contribuir para construção de medidas de intervenção para 

desenvolver uma cultura prevencionista no ambiente de trabalho. 
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IV PERFIL SÓCIODEMOGRÁFICO E LABORAL DOS PARTICIPANTES DO 

ESTUDO E A PERCEPÇÃO DOS RISCOS OCUPACIONAIS BIOLÓGICOS 

 A tabela 1 apresenta os dados sociodemográficos e laborais dos 

participantes do estudo. 

 

Tabela 1 – Perfil sociodemográfico e laboral dos participantes do estudo. Juiz de Fora/MG. (n=36) 

(continua) 

Características Sociodemográfica e Laboral n % 

Idade 

20 – 29 anos 

30 – 39 anos 

40 – 49 anos 

50 – 59 anos  

 

4 

19 

10 

3 

 

11,1 

52,8 

27,8 

8,3 

Sexo 

Feminino 

Masculino 

 

33 

3 

 

91,7 

8,3 

Cargo 

Técnico de Enfermagem 

Enfermeiro 

 

30 

6 

 

83,3 

16,7 

Jornada de Trabalho 

Plantonista 

Diarista 

 

33 

3 

 

91,7 

8,3 

Turno de Trabalho 

Diurno 

Noturno 

 

25 

11 

 

69,4 

30,6 

Carga Horária de Trabalho (semanal) 

30 horas 

40 horas 

60 horas 

> 60 horas 

 

10 

20 

3 

3 

 

27,7 

55,5 

8,3 

8,3 

Situação de Trabalho 

Estatutário Efetivo 

 

36 

 

100 

Escolaridade 

Ensino Médio Completo 

Ensino Superior Completo 

Especialização 

Mestrado 

 

25 

2 

8 

1 

 

69,5 

5,6 

22,2 

2,8 
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Tabela 1 – Perfil sociodemográfico e laboral dos participantes do estudo. Juiz de Fora/MG. (n=36) 

(conclusão) 

Características Sociodemográfica e Laboral n % 

Setor Atual de Trabalho 

Enfermaria Masculina II 

Enfermaria Feminina 

CTI Pediátrico 

Maternidade 

CTI Neonatal 

Unidade de Cuidados Especiais (Intermediária) 

Ambulatório 

Central de Material Esterilizado 

Centro Cirúrgico 

CTI Adulto 

Enfermaria Masculina I 

Núcleo de Segurança do Paciente 

Pediatria 

 

7 

5 

5 

4 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

 

19,4 

13,9 

13,9 

11,1 

8,3 

5,6 

5,6 

5,6 

5,6 

2,8 

2,8 

2,8 

2,8 

Tempo no Setor 

0 – 11 meses 

1 – 5 anos 

6 – 10 anos 

11 – 15 anos 

 

4 

28 

1 

3 

 

11,1 

78,4 

2,8 

8,3 

Tempo no Hospital 

1 – 5 anos 

6 – 10 anos 

11 – 15 anos 

> 16 anos 

 

29 

4 

2 

1 

 

80,5 

11,1 

5,6 

2,8 

Tempo de Formação 

0 – 5 anos 

6 – 10 anos 

11 – 15 anos 

16 – 20 anos 

> 21 anos 

 

1 

20 

9 

4 

2 

 

2,8 

55,5 

25,2 

11,1 

5,6 

Possui outro emprego 

Sim 

Não 

 

5 

31 

 

13,9 

86,1 

 

A amostra desta pesquisa foi composta predominantemente por 

participantes na faixa etária de 30 a 39 anos (52,8%), o sexo feminino (91,7%) e 

técnicos de enfermagem (83,3%). 

Observa-se também a predominância de profissionais que trabalham em 

jornada de trabalho plantonista (91,7%), o turno diurno (69,4%) e a carga horária 

semanal de 40 horas (55,5%). Todos os participantes são servidores públicos 

efetivos estatutários (100%). 
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Quanto a escolaridade, observa-se a maior composição de profissionais com 

nível médio completo (69,5%), diante de uma população composta por 83,3% 

técnicos de enfermagem. Estes dados demonstram que parte dos profissionais 

técnicos possuem nível superior completo ou pós-graduação. 

Foram identificados 13 setores de trabalho, com predominância de 

trabalhadores do setor de enfermaria masculina II (19,4%), enfermaria feminina 

(13,9%) e CTI pediátrico (13,9%). 

O tempo de atuação no setor foi predominante na faixa de 1 a 5 anos 

(78,4%), no hospital entre 1 a 5 anos (81,2%) e de formação em enfermagem entre 

6 a 10 anos (56,0%). O percentual de 13,9% dos trabalhadores informou possuir 

dois vínculos empregatícios. 

Segundo a percepção dos participantes, os materiais que ofereciam maior 

risco biológico e que estavam presentes no ambiente de trabalho hospitalar eram o 

sangue, instrumentos perfurocortantes contendo sangue, fezes, urina, secreção 

nasal e respiratória, vômito, secreção gástrica, suor, lágrima, líquido peritoneal e 

ascítico, saliva, líquido pleural, pericárdico e sinovial, líquido amniótico, secreção 

vaginal, sêmen, secreção de feridas e líquido cefalorraquidiano (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Materiais com risco biológico presentes no ambiente de trabalho. Juiz de Fora/MG. (n = 

36) 

Materiais biológicos* n % 

Sangue / Perfurocortantes contendo sangue 70 13,3 

Fezes / Urina 69 13,1 

Secreção Nasal / Respiratória 67 12,8 

Vômito / Secreção Gástrica 64 12,2 

Suor / Lágrima 60 11,4 

Líquido Peritoneal / Ascítico 44 8,4 

Saliva 34 6,5 

Líquido Pleural / Pericárdico / Sinovial 33 6,3 

Líquido Amniótico / Secreção Vaginal / Sêmen 32 6,1 

Secreção de Feridas 30 5,7 

Líquido Cefalorraquidiano 20 3,8 

* Estas questões permitiram mais de uma resposta dos participantes do estudo descritivo.  

  

Após uma exposição biológica com paciente fonte sabidamente infectado, as 

doenças com maior potencial de transmissão ocupacional segundo a percepção dos 

participantes foram a hepatite B, o HIV e a hepatite C, respectivamente. Quanto ao 
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menor risco de transmissão ocupacional, o vírus HIV foi relatado com maior 

frequência (Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Percepção da transmissão ocupacional de doença. Juiz de Fora/MG. (n = 36) 

Após uma exposição com material biológico de paciente fonte sabidamente 
infectado 

n % 

O MAIOR risco de transmissão ocupacional é causada pelo vírus 

     Hepatite B 

     HIV 

     Hepatite C 

     Desconhece 

 

11 

10 

9 

6 

 

30,6 

27,8 

25,0 

16,7 

O MENOR risco de transmissão ocupacional é causada pelo vírus 

     HIV 

     Hepatite C 

     Hepatite B 

     Desconhece 

 

17 

6 

4 

9 

 

47,2 

16,7 

11,1 

25,0 

 

 As doenças com maior risco de transmissão ocupacional, segundo a 

percepção dos participantes foram o HIV e as hepatites B e C, a tuberculose, a 

meningite e a influenza A. Outras doenças relatadas foram as hepatites virais A, D e 

E, rubéola, catapora, sarampo, difteria, tétano, coqueluche, gripe comum, ebola, 

varíola, herpes simples, impetigo, malária e doença de chagas (Tabela 4). 

 

Tabela 4 – Doenças com risco de transmissão ocupacional. Juiz de Fora/MG. (n = 36) 

Doença transmissível* n % 

HIV / Hepatite B / C 103 20,3 

Tuberculose / Meningite / Influenza A 102 20,1 

Hepatite A / D / E 70 14,0 

Rubéola / Catapora / Sarampo 64 12,8 

Difteria / Tétano / Coqueluche 57 11,4 

Gripe Comum 34 6,7 

Ebola / Varíola 28 5,6 

Herpes simples 24 4,8 

Impetigo 16 3,2 

Malária / Doença de Chagas 6 1,2 

* Estas questões permitiram mais de uma resposta dos participantes do estudo descritivo. 
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V ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

5.1 DESCRIÇÃO DOS ACIDENTES DE TRABALHO COM AGENTES BIOLÓGICOS 

A partir da identificação dos trabalhadores de enfermagem que sofreram 

acidentes de trabalho com agentes biológicos, buscou-se através do relato dos 

mesmos caracterizar estes acidentes. Justifica-se esta opção considerando que os 

registros do SESMT não atenderam a todas as necessidades de informações para o 

estudo em tela. 

Deste modo, observou-se que o número de acidentes referidos na CAT foi 

inferior ao relatado na coleta de dados através de questionário, o que caracterizou 

uma subnotificação de 4 acidentes de trabalho. 

A subnotificação de exposições ocupacionais a materiais biológicos é uma 

realidade na prática de enfermagem hospitalar brasileira e pode alcançar 

percentuais elevados de subnotificação, principalmente justificado por considerar o 

evento como de baixo risco e quando o paciente fonte possui status negativo para o 

vírus HIV (ALVES et al., 2013). 

Dentre os 36 participantes deste estudo, 30 indivíduos (83,2%) sofreram 1 

acidente de trabalho envolvendo materiais biológicos e outros 6 (16,8%) sofreram 2 

acidentes deste mesmo tipo no período entre 2013 e 2015, totalizando 42 acidentes 

de trabalho.  

O tipo de exposição predominante foi a percutânea (65,1%), seguida da 

mucosa (18,6%), em pele íntegra (11,6%) e pele não íntegra (4,7%). 

De forma semelhante em outro cenário hospitalar brasileiro, dentre 261 

acidentes de trabalho com materiais biológicos, 61,3% foram percutâneos, 26,4% 

com exposição mucosa e 12,3% em contato com pele íntegra (ALVES et al., 2013). 

Os materiais biológicos envolvidos nos acidentes com maior frequência 

foram os instrumentos perfurocortantes contendo sangue (48,2%), o sangue 

(33,9%), a secreção nasal e respiratória (7,1%) e a urina (3,6%). 

Os instrumentos perfurocortantes mais envolvidos nos acidentes foram as 

agulhas com lúmen (66,7%), o cateter venoso periférico (20,0%), lâminas e pinças 

(13,3%). Dentre os tipos de agulhas, os acidentes ocorreram com maior frequência 

com agulhas 13x4,5, comumente utilizadas na punção da polpa digital para 

glicosimetria ou administração de medicação subcutânea, como heparina e insulina. 
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As regiões do corpo mais envolvidas com os acidentes foram os dedos das 

mãos e mãos (64,2%), os olhos, nariz e boca (21,5%). Outras partes do corpo 

também relatadas foram braço e antebraço (10,8%), abdome e tronco frontal (3,6%).  

As notificações de acidentes de trabalho com materiais biológicos em outros 

ambientes hospitalares revelam resultados semelhantes, quando 76,5% das 

pessoas afetadas eram do sexo feminino, 44,1% técnicos de enfermagem, a média 

de idade 30 ± 5,9 anos, 88,2% acidentes percutâneos, 11,7% contato em mucosa, 

61,7% afetando os dedos das mãos, 50% causados por agulhas, 14,7% por bisturi e 

2,9% por pinça, o tempo médio de trabalho na empresa de 24,2 ± 39,5 meses, a 

quantidade de horas trabalhadas até o momento do acidente de 5,5 ± 2,5 horas, 

apenas 2,9% dos profissionais foram tratados preventivamente devido ao paciente 

fonte sabidamente soropositivo para HIV (CAMILO et al., 2015). 

Outras notificações originadas de 50 municípios do estado de Minas Gerais 

no período de 5 anos, observou a predominância de mulheres (72,4%), média de 

idade de 36 anos, 46,7% de auxiliares/técnicos de enfermagem, 8,0% de 

enfermeiros, 49,3% na ocupação há um ano ou mais, 29,7% com causa relacionada 

ao descarte inadequado de material perfurocortante, 15% a administração de 

medicamento venoso/muscular, 82,3% com o tipo de exposição percutânea, 73,9% 

envolvendo sangue e em 67,6% o instrumento perfurocortantes agulha com lúmen 

(JÚLIO et al., 2014). 

 Quanto ao horário da ocorrência, os acidentes alcançaram o percentual de 

55,6% no plantão diurno e de 44,4% no plantão noturno. 

 Com relação ao local da ocorrência houve a predominância dos setores de 

enfermaria masculina II (25,0%), enfermaria feminina (19,4%), CTI pediátrico 

(11,1%), CTI neonatal (8,3%), pediatria (8,3%), ambulatório (5,6%), CME (5,6%) e 

maternidade (5,6%). A tabela 5 apresenta a descrição dos acidentes de trabalho 

com agentes biológicos de acordo com os participantes do estudo. 

  

Tabela 5 – Descrição dos acidentes de trabalho com agentes biológicos entre profissionais de 

enfermagem. Juiz de Fora/MG. (n = 42) (continua) 

Indicadores n % 

N.º de acidentes 

1 

2 

 

30 

6 

 

83,2 

16,8 
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Tabela 5 – Descrição dos acidentes de trabalho com agentes biológicos entre profissionais de 

enfermagem. Juiz de Fora/MG. (n = 42) (conclusão) 

Indicadores n % 

Tipo de Exposição* 

Percutânea 

Mucosa 

Pele Íntegra 

Pele Não Íntegra    

 

28 

8 

5 

2 

 

65,1 

18,6 

11,6 

4,7 

Material Biológico* 

Perfurocortantes contendo sangue 

Sangue 

Secreção Nasal / Respiratória 

Urina 

Secreção de Feridas 

Secreção Gástrica 

Saliva 

Medicamento contendo sangue 

 

27 

19 

4 

2 

1 

1 

1 

1 

 

48,2 

33,9 

7,1 

3,6 

1,8 

1,8 

1,8 

1,8 

Instrumento Perfurocortante* 

Agulha com lúmen 

Cateter venoso periférico (jelco / scalp) 

Lâmina / Pinça 

 

20 

6 

4 

 

66,7 

20,0 

13,3 

Região do corpo* 

Dedos das Mãos / Mãos 

Olhos / Nariz / Boca 

Braço / Antebraço 

Abdome / Tronco Frontal 

 

36 

12 

6 

2 

 

64,2 

21,5 

10,8 

3,6 

Horário da ocorrência* 

Diurno 

Noturno 

 

20 

16 

 

55,6 

44,4 

Local da Ocorrência* 

Enfermaria Masculina II 

Enfermaria Feminina 

CTI Pediátrico 

CTI Neonatal 

Pediatria 

Ambulatório 

Central de Material Esterilizado 

Maternidade 

Centro Cirúrgico 

CTI Adulto 

Enfermaria Masculina I 

Unidade de Cuidados Especiais 

 

9 

7 

4 

3 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

 

25,0 

19,4 

11,1 

8,3 

8,3 

5,6 

5,6 

5,6 

2,8 

2,8 

2,8 

2,8 

* Estas questões permitiram mais de uma resposta dos participantes do estudo descritivo. 

 

 As situações de trabalho envolvidas com os acidentes de trabalho foram a 

punção venosa e manuseio de cateter venoso (25,0%), descarte de agulha e 

manipulação do coletor de perfurocortantes (15,4%), a administração de 
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medicamento (13,5%), teste de glicemia e reencape de agulha (11,6%), auxiliando 

outro profissional (9,6%), descarte de materiais e descarte de frasco de aspiração 

(7,7%), entre outras. 

 As causas mais comuns de acidentes atribuídas pelos participantes foram a 

sobrecarga de trabalho e pressa (14,1%), cansaço e jornada de trabalho longa 

(13,4%), falta de atenção (12,5%), não utilização de EPI e não cumprimento de 

normas (11,7%), a agitação do paciente (5,8%), descarte inadequado e 

acondicionamento inadequado de resíduos (5,8%), manuseio inadequado e falta de 

habilidade técnica (5,8%), desatenção e falta de comprometimento de outro 

profissional, entre outros (Tabela 6). 

 

Tabela 6 – Situação e causa dos acidentes de trabalho com agentes biológicos. Juiz de Fora/MG. (n 

= 36) 

  Indicadores n % 

Situação do Acidente* 

Punção Venosa / Manuseio de cateter venoso 

Descarte de agulha / Manipulação de coletor de perfurocortantes 

Administração de medicamento 

Teste de glicemia / Reencape de agulha 

Auxiliando outro profissional 

Descarte de materiais / Descarte de frasco de aspiração 

Aspiração de vias aéreas 

Manuseio de sonda vesical / dispositivo urinário 

Desmontando mesa cirúrgica / Manuseio de instrumentos cirúrgicos 

Limpeza de materiais      

Retirada de sutura      

Não acionamento de dispositivo de segurança 

 

13 

8 

7 

6 

5 

4 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

 

25,0 

15,4 

13,5 

11,6 

9,6 

7,7 

3,8 

3,8 

3,8 

1,9 

1,9 

1,9 

Causa do Acidente* 

Sobrecarga de Trabalho / Pressa 

Cansaço / Jornada de trabalho longa 

Falta de atenção 

Não utilização de EPI / Não cumprimento de normas 

Agitação do paciente 

Descarte inadequado / Acondicionamento inadequado de resíduo 

Manuseio inadequado / Falta de habilidade técnica 

Desatenção de outro profissional / Falta de comprometimento de outro profissional 

Sono / Trabalho noturno 

Coletor perfurocortantes cheio / Agulha exposta no coletor 

Situação de urgência / Procedimento difícil 

Falta de comunicação / Excesso de pessoas no setor 

Iluminação insuficiente 

Material inadequado / Luva rasgou 

Preparo inadequado de materiais / Vedação inadequada de frasco de aspiração 

Estresse / Depressão 

Falta de treinamento 

 

17 

16 

15 

14 

7 

7 

7 

7 

6 

5 

5 

4 

3 

2 

2 

2 

1 

 

14,1 

13,4 

12,5 

11,7 

5,8 

5,8 

5,8 

5,8 

5,0 

4,2 

4,2 

3,4 

2,5 

1,7 

1,7 

1,7 

0,8 

* Estas questões permitiram mais de uma resposta dos participantes do estudo descritivo. 
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As situações causadoras de acidentes mais comuns estavam relacionadas a 

atividades desenvolvidas cotidianamente pelos profissionais de enfermagem, como 

o descarte inadequado de materiais, administração de medicamentos, limpeza de 

materiais contaminados, punção venosa e realização de teste de glicemia capilar 

(RUAS et al., 2012). 

Entre as ocorrências de acidentes de trabalho com materiais biológicos 

notificadas em território nacional através do SINAN, predomina o tipo de exposição 

percutânea (56,7%), pele íntegra (27,2%), mucosa (10,0%) e pele não íntegra 

(4,8%). A circunstância de trabalho envolvendo o descarte inadequado de 

perfurocortantes foi de 29,9%, a administração de medicamentos 21,1%, o 

procedimento cirúrgico, odontológico ou laboratorial 15,1%, a punção venosa ou 

arterial 9,7% e a glicosimetria 7,4%. Observa-se que 91,3% das notificações 

registraram a falta do uso de EPI e em 24,5% dos casos não houve emissão da CAT 

(DIEESE, 2016). 

A tabela 7 apresenta as características quanto ao uso de equipamentos de 

proteção individual. A maioria dos trabalhadores (83,3%) utilizavam algum EPI no 

momento do acidente. A luva de procedimento foi o EPI mais utilizado nesta ocasião 

(83,3%). Outros equipamentos de proteção individual utilizados foram o jaleco 

(36,1%), o capote/avental (33,3%), o gorro (30,5%), a máscara (30,5%), os óculos 

(22,2%), o propé (8,3%) e a bota (5,6%). 

 

Tabela 7 – Caracterização dos equipamentos de proteção individual. Juiz de Fora/MG. (n = 36) 

(continua) 

Indicadores n % 

Uso do EPI no momento do acidente 

Não 

Sim 

 

6 

30 

 

16,7 

83,3 

Tipo de EPI utilizado* 

Luva 

Jaleco 

Capote/avental 

Gorro 

Máscara 

Óculos 

Propé 

Bota 

 

30 

13 

12 

11 

11 

8 

3 

2 

 

33,3 

14,4 

13,3 

12,2 

12,2 

8,8 

3,3 

2,2 

 

  



80 
 

Tabela 7 – Caracterização dos equipamentos de proteção individual. Juiz de Fora/MG. (n = 36) 

(conclusão) 

Indicadores n % 

Justificativa para não utilização de EPI* 

Não tem hábito de usar 

Não havia indicação de uso 

Risco pequeno de contaminação 

Esquecimento 

Pressa 

Não se aplica 

 

6 

3 

2 

1 

1 

23 

 

16,7 

8,3 

5,6 

2,8 

2,8 

63,9 

* Estas questões permitiram mais de uma resposta dos participantes do estudo descritivo. 

 

 Aqueles trabalhadores que não utilizavam EPI no momento do acidente 

justificaram pela falta de hábito de usar (16,7%), não haver indicação de uso (8,3%), 

acreditar ser pequeno risco de contaminação (5,6%), esquecimento (2,8%) e pressa 

para realização do procedimento (2,8%). 

 Os participantes que selecionaram a opção “não se aplica” (63,9%) para a 

justificativa de não uso de EPI foram aqueles que acreditavam estar utilizando todos 

equipamentos de proteção individual necessários no momento da ocorrência do 

acidente. 

 Estudo com ocorrências de acidentes de trabalho com material biológico 

notificadas no SINAN em 50 municípios do estado de Minas Gerais no período de 5 

anos identificou que entre 460 acidentes, 35,7% não utilizavam luvas no momento 

do acidente, 72,0% não utilizavam avental, 83,0% óculos e 78,9% máscaras. A 

indicação quimioprofilática para prevenção de doenças sanguíneas foi realizada 

para 28,7% dos casos e 14% não possuía esquema completo de imunização para 

hepatite B (JULIO et al., 2014). 

 A limpeza do local exposto com água e sabão (88,9%) e a antissepsia com 

álcool (41,7%) foram as principais condutas realizadas após a ocorrência dos 

acidentes de trabalho com materiais biológicos. Outras condutas registradas foram a 

limpeza com soro fisiológico (16,7%), a antissepsia com clorexidina (11,1%), o 

banho de aspersão (2,8%), a expressão local (2,8%) e a compressão local (2,8%). 

 Houve indicação de quimioprofilaxia pós-exposição biológica com uso de 

antirretrovirais para 25% dos participantes e destes, 22,3% não completaram o 

tratamento indicado, 8,3% abandonaram o acompanhamento clínico laboratorial 

antes da alta pelo serviço de referência. 
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 A tabela 8 apresenta as principais características das condutas realizadas 

após a ocorrência dos acidentes de trabalho com materiais biológicos. 

  

Tabela 8 – Conduta após a ocorrência do acidente de trabalho. Juiz de Fora/MG. (n = 36) 

Indicadores  n % 

Conduta imediata com o local exposto* 

Limpeza com água e sabão 

Antissepsia com álcool 

Limpeza com soro fisiológico 

Antissepsia com clorexidina 

Expressão local   

Compressão local 

Banho de aspersão 

  

32 

15 

6 

4 

1 

1 

1 

 

88,9 

41,7 

16,7 

11,1 

2,8 

2,8 

2,8 

Indicação para quimioprofilaxia com antirretrovirais 

Não     

Sim 

  

27 

9 

 

75,0 

25,0 

Tratamento medicamentoso completo 

Não 

Sim 

  

2 

7 

 

22,3 

77,7 

Acompanhamento clínico laboratorial até a alta pelo serviço de referência 

Não 

Sim 

  

3 

33 

 

8,3 

91,6 

* Estas questões permitiram mais de uma resposta dos participantes do estudo descritivo. 

 

Com relação a profilaxia pós-exposição biológica, frequentemente os 

trabalhadores afetados necessitam receber orientações e acompanhamento clínico e 

laboratorial. Ruas et al. (2012) observou que 91,6% dos profissionais que se 

acidentaram precisaram de orientações ou acompanhamento laboratorial, incluindo 

exames para HIV, hepatite B e C. Neste mesmo estudo, apenas 55,8% dos 

profissionais apresentavam proteção vacinal para hepatite B e 26,3% tinham anti-

HBs negativo. 

Estudo realizado em um distrito sanitário em Camarões identificou como 

baixo o conhecimento e a prática dos profissionais de enfermagem sobre a profilaxia 

pós-exposição ocupacional para o HIV, poucos tinham recebido treinamento formal 

ou conheciam o regime correto do tratamento. Dentre os profissionais expostos, 

18,9% iniciaram a PEP, em 50% dos casos iniciado após 24 horas do evento 

(AMINDE et al., 2015). 

 No que se refere aos indicadores de prevenção de acidentes de trabalho 

com materiais biológicos, grande parte dos participantes afirmaram que a instituição 
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colabora com a prevenção de acidentes biológicos. Os indicadores demonstraram o 

fornecimento de EPI (100%) e perfurocortantes com dispositivo de segurança 

(97,2%), concordavam que os materiais com dispositivo de segurança contribuíam 

para prevenção de acidentes (97,2%), receberam treinamento sobre proteção aos 

riscos ocupacionais biológicos (97,2%) e sobre o uso de EPI (94,4%), e a instituição 

colaborava com a prevenção de acidentes biológicos (94,4%). 

 Um terço dos entrevistados (33,3%) afirmaram não ter participado de 

treinamentos sobre o uso de materiais com dispositivo de segurança. Destes 

materiais, os utilizados com maior frequência no ambiente de trabalho foram a 

agulha (88,9%) e o cateter venoso periférico (88,9%). A seringa (58,3%), o bisturi 

(52,8%) e o scalp (44,4%) foram outros disponíveis e utilizados com menor 

frequência. A tabela 9 apresenta os indicadores de prevenção de acidentes 

biológicos no ambiente de trabalho. 

 

Tabela 9 – Indicadores de prevenção de acidentes de trabalho com agentes biológicos. Juiz de 

Fora/MG. (n = 36) 

Indicadores Sim (%) Não (%) 

A instituição fornece EPI sempre que necessário 36 (100) 0 (0) 

A instituição fornece perfurocortantes com dispositivo de segurança 35 (97,2) 1 (2,8) 

Materiais com dispositivo de segurança contribuem para prevenção de 
acidentes 

35 (97,2) 1 (2,8) 

Recebeu treinamento sobre proteção aos riscos ocupacionais biológicos 35 (97,2) 1 (2,8) 

Recebeu treinamento sobre o uso de EPI 34 (94,4) 2 (5,6) 

A instituição colabora com a prevenção de acidentes biológicos 34 (94,4) 2 (5,6) 

Recebeu treinamento sobre o uso de materiais com dispositivo de 
segurança 

24 (66,7) 12 (33,3) 

Quais materiais com dispositivos de segurança utilizados em seu setor 

     Agulha 

     Cateter venoso periférico 

     Seringa 

     Bisturi 

     Scalp 

 

32 (88,9) 

32 (88,9) 

21 (58,3) 

19 (52,8) 

16 (44,4) 

 

4 (11,1) 

4 (11,1) 

15 (41,7) 

17 (47,2) 

20 (55,6) 

 

 Quanto a cobertura vacinal, 88,9% apresentavam esquema atualizado para 

dupla adulto (difteria e tétano), 97,2% esquema completo para hepatite B e 91,7% 

conheciam o exame anti-HBs e possuíam resposta vacinal para hepatite B (Tabela 

10). 
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Tabela 10 – Cobertura vacinal dos participantes. Juiz de Fora/MG. (n = 36) 

Cobertura Vacinal n % 

Dupla Adulto 

Última dose há menos de 10 anos 

Última dose há mais de 10 anos 

Desconhece 

 

32 

1 

3 

 

88,9 

2,8 

8,3 

Hepatite B 

Completo 

Incompleto 

 

35 

1 

 

97,2 

2,8 

Anti-HBs 

Sim, reagente 

Sim, não reagente 

Não 

Desconhece 

 

33 

0 

0 

3 

 

91,7 

0 

0 

8,3 

 

Com relação a cobertura vacinal dos trabalhadores de enfermagem, estudos 

realizados em outros cenários podem apresentar resultados diferentes, como o 

realizado em um hospital universitário em Togo, obtendo uma taxa de cobertura 

vacinal para hepatite B de 51,3%. Além disso, 9,6% haviam realizado uma sorologia 

para detecção de anticorpos anti-HBs (BAGNY et al., 2013). 

Estudo realizado em um hospital em Atenas identificou 69% dos 

profissionais de enfermagem com esquema completo de vacinação para hepatite B 

(TOPKA et al., 2012). 

O Centro de Referência de atendimento para profissionais de saúde 

acidentados com material biológico da região metropolitana do Rio de Janeiro 

identificou que 66,8% dos profissionais de enfermagem apresentavam esquema 

vacinal completo para hepatite B, dentre eles, 27,0% dos auxiliares de enfermagem, 

61,4% dos técnicos de enfermagem e 11,6% dos enfermeiros. Apenas 10,8% dos 

trabalhadores acidentados haviam realizado anti-HBs anteriormente (FRAGUÁS et 

al., 2013). 

Dentre as notificações de acidentes de trabalho em hospital de referência no 

estado do Paraná, observa-se que 87% dos trabalhadores acidentados 

apresentaram esquema completo de vacinação para hepatite B, 13,9% 

apresentaram resultado negativo para comprovação de imunidade para HBV, no 

momento do acidente os trabalhadores apresentaram sorologias positivas para HIV 

(8 / 0,6%), para HBV (5 / 0,4%) e para HCV (9 / 0,7%), 25,7% receberam indicação 

para uso de imunoglobulina humana contra hepatite B após exposição, 1,8% 
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receberam indicação para profilaxia pós-exposição ao HIV e 65,1% abandonaram a 

profilaxia pós-exposição biológica (GIANCOTTI et al., 2014). 

 Ratifica-se que a transmissão ocupacional de doenças pode ser minimizada 

através da vacinação, como é o caso da imunização contra a gripe para os 

profissionais de saúde. Esta medida simples pode reduzir os custos hospitalares, 

promover a proteção à saúde do trabalhador, a segurança do paciente e a qualidade 

do cuidado prestado (TUCKER; POLAND, 2013). 

5.2 CONHECIMENTO, ATITUDE E PRÁTICAS DIANTE DOS RISCOS 

OCUPACIONAIS BIOLÓGICOS 

 O modelo de análise em saúde através do conhecimento, atitude e prática 

permite analisar o comportamento de uma determinada população diante de um 

assunto ou problema (CANDEIAS; MARCONDES, 1979), neste caso, a análise do 

comportamento dos profissionais de enfermagem diante dos riscos ocupacionais 

biológicos.  

A utilização do modelo de análise em saúde através do conhecimento, 

atitude e prática permite observar minuciosamente as perspectivas de situações de 

saúde. Além de fundamentação teórica, este modelo contribui para compreensão do 

comportamento dos indivíduos e direciona as intervenções de saúde (CANDEIAS; 

MARCONDES, 1979). 

O conhecimento refere-se àquilo que o trabalhador conhece ou “o que se 

sabe” sobre o objeto investigado. 

Todos participantes relataram ter conhecimento sobre a técnica adequada 

para higiene das mãos (100%), a indicação para o uso de EPI (100%) e o local de 

referência para atendimento dos profissionais após a ocorrência de acidentes de 

trabalho com material biológico (100%). Um participante referiu não ter 

conhecimento sobre as medidas de precaução padrão (2,8%) e os procedimentos a 

serem tomados após sofrer um acidente (2,8%). Cinco participantes desconheciam a 

existência de normas para prevenção de acidentes biológicos no ambiente de 

trabalho (13,9%). Com relação a NR 32, 63,9% afirmaram ter conhecimento sobre 

suas recomendações (Tabela 11). 

  



85 
 

Tabela 11 – Conhecimento sobre medidas preventivas para riscos ocupacionais biológicos segundo 

abordagem CAP. Juiz de Fora/MG. (n = 36) 

Conhecimento                                                                                                                                      Sim 

n (%) 

Não 

n (%) 

Desconhece 

n (%)  

Conhece a técnica adequada para higiene das mãos 36 (100) 0 (0) 0 (0) 

Conhece a indicação de uso de EPI 36 (100) 0 (0) 0 (0) 

Conhece o local de referência para atendimento de acidentes 
biológicos 

36 (100) 0 (0) 0 (0) 

Conhece as medidas de precaução padrão 35 (97,2)  1 (2,8) 0 (0) 

Conhece os procedimentos a serem tomados após sofrer um 
acidente biológico 

35 (97,2) 1 (2,8) 0 (0) 

Existem normas para prevenção de acidentes biológicos em 
seu ambiente de trabalho 

31 (86,1) 0 (0) 5 (13,9) 

Conhece o conteúdo da Norma Regulamentadora 32 23 (63,9) 5 (13,9) 8 (22,2) 

 

Dois indicadores apresentaram níveis de conhecimento inferiores em relação 

aos demais. Estas deficiências no conhecimento podem gerar, consequentemente, 

atitudes e práticas de trabalho inadequadas, tornando-se fatores de risco para 

acidentes de trabalho. Estas lacunas podem orientar a construção de intervenções 

prevencionistas e a disseminação de práticas de trabalho seguro. 

Portanto, o desconhecimento das normas para prevenção de acidentes 

biológicos e a aplicação do conteúdo da NR 32 no ambiente de trabalho foram 

identificadas como possibilidades de intervenção e utilizados em momento posterior 

desta pesquisa. 

Estudo realizado entre profissionais de enfermagem em 6 hospitais da 

Nigéria mostrou que 31,1% dos participantes tinham um conhecimento classificado 

como bom, 55,7% como insuficiente e 13,1% como excelente conhecimento sobre 

as práticas de injeção segura. A prática de reencape de agulhas, por exemplo, era 

realizado regularmente por 23% dos participantes e esporadicamente por 32,8% 

(OMOROGBE et al., 2012). 

Experiências positivas da implantação da NR 32 no âmbito hospitalar estão 

associadas a participação e capacitação dos trabalhadores, o fornecimento e 

treinamentos sobre o uso de EPI, a imunização como medida de proteção à saúde, 

a notificação adequada de acidentes de trabalho, acompanhamento e tratamento 

pós-exposição, conjuntamente a abertura de espaços de discussão para promoção 

da saúde e segurança dos trabalhadores e a disseminação de práticas e ambientes 

de trabalho seguros (MARZIALE et al., 2012). 



86 
 

Os dados da Tabela 12, que trata do conhecimento acerca dos riscos 

biológicos, mostram que 86,1% afirmaram que a única medida eficaz para 

eliminação do risco de contaminação ocupacional pelo vírus da hepatite C e o HIV é 

a prevenção da ocorrência do acidente e que os acidentes com perfurocortantes 

mais graves são os relacionados ao contato com maior quantidade de material 

biológico, maior profundidade da lesão, instrumentos de grosso calibre, instrumentos 

previamente utilizados em pacientes e maior carga viral do paciente fonte. Quanto a 

vacinação pré exposição contra hepatite B, 80,6% afirmaram que esta medida é a 

principal forma de prevenção para a transmissão ocupacional de hepatite B. 

 

Tabela 12 – Conhecimento sobre medidas preventivas para transmissão ocupacional biológica 

segundo abordagem CAP. Juiz de Fora/MG. (n = 36) 

 

Conhecimento 

Verdadeiro 

n (%) 

Falso 

n (%) 

Descon
hece 

n (%) 

A única medida eficaz para eliminação do risco de contaminação 
ocupacional pelo vírus da hepatite C e o HIV é a prevenção da 
ocorrência do acidente 

31 (86,1) 5 (13,1) 0 (0) 

Os acidentes com perfurocortantes mais graves são os 
relacionados ao contato com maior quantidade de material 
biológico, maior profundidade da lesão, instrumentos de grosso 
calibre, instrumentos previamente utilizados em pacientes e maior 
carga viral do paciente fonte 

31 (86,1) 4 (11,1) 1 (2,8) 

A vacinação pré-exposição contra hepatite B é a principal medida 
de prevenção para a transmissão ocupacional de hepatite B 

29 (80,6) 4 (11,1) 3 (8,3) 

 

 Porém, somente o conhecimento adequado não é suficiente para prevenir os 

acidentes de trabalho com agentes biológicos, pois outros fatores também são 

importantes. Segundo a proposta do modelo CAP, para alcançar práticas de trabalho 

seguro os indivíduos devem conciliar seu comportamento através da aquisição de 

conhecimento científico correto e consistente com atitudes e práticas em saúde.  

A investigação da atitude se refere a forma em que o trabalhador pensa em 

realizar alguma ação ou “o que se acha que deve ser feito”.  

Com relação a estas atitudes, um participante não considerava necessário a 

adoção de medidas de precaução padrão para todos pacientes hospitalizados 

(2,8%), não considerava importante a adoção de normas de biossegurança no 

ambiente hospitalar (2,8%), discordava sobre a recomendação do uso de óculos de 

proteção (2,8%) e de máscaras N-95 (2,8%), e que o uso de luvas de procedimento 

poderia impedir as lesões causadas por instrumentos perfurocortantes (5,6%), além 
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de discordarem sobre a indicação de uso de EPI como os propés (8,3%) e  

capote/avental (11,1%). 

 As atitudes inadequadas de maior discrepância estavam relacionadas a não 

higiene das mãos após realizar um procedimento com luvas (22,2%), a dificuldade 

no manuseio de materiais com dispositivo de segurança e a probabilidade de facilitar 

a ocorrência de acidentes (22,2%). Todas as atitudes podem ser observadas na 

Tabela 13. 

 

Tabela 13 – Atitudes preventivas para riscos biológicos segundo abordagem CAP. Juiz de Fora/MG. 

(n = 36) 

 

Atitude 

Sim 

 

n (%) 

Não 

 

n (%) 

Desconhece 

n (%) 

Considera necessária a adoção de medidas de precaução 
padrão para todos pacientes hospitalizados 

35 (97,2) 1 (2,8) 0 (0) 

Considera importante a adoção de normas de 
biossegurança no ambiente hospitalar 

35 (97,2) 1 (2,8) 0 (0) 

Considera necessária a utilização de óculos para proteger 
os olhos durante procedimentos invasivos com risco de 
projeção de materiais biológicos 

35 (97,2) 1 (2,8) 0 (0) 

As máscaras denominadas N-95 devem ser utilizadas para 
atendimento de pacientes em isolamento respiratório, como 
tuberculose 

35 (97,2) 1 (2,8) 0 (0) 

O uso de luvas de procedimento impede as lesões causadas 
por materiais perfurocortantes 

2 (5,6) 34 (94,4) 0 (0) 

Os propés produzidos com materiais permeáveis não 
permitem a proteção adequada quando utilizados sobre 
sandálias e calçados abertos 

30 (83,3) 3 (8,3) 3 (8,3) 

Considera necessário o uso de capote/avental durante 
procedimentos cirúrgicos ou com risco de contato com 
materiais biológicos 

32 (88,9) 4 (11,1) 0 (0) 

Considera necessário lavar as mãos após realizar um 
procedimento com luvas 

28 (77,8) 8 (22,2) 0 (0) 

Os materiais com dispositivo de segurança geralmente são 
de difícil manuseio, facilitando a ocorrência de acidentes de 
trabalho 

8 (22,2) 26 (72,2) 2 (5,6) 

 

 Observa-se que, inicialmente, 100% dos participantes referiram ter 

conhecimento sobre a técnica adequada para higiene das mãos (Tabela 11), porém 

quando se referem as atitudes, 22,2% consideravam desnecessária a higienização 

das mãos após a realização de um procedimento com luvas (Tabela 13). 

 A identificação de atitudes inconsistentes também sugere a investigação das 

causas destas contradições entre o conhecimento e atitudes, demonstrando a 

necessidade de discutir com os trabalhadores aspectos relacionados a higiene das 
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mãos após a realização de procedimentos e outras situações como as normas de 

segurança, precauções padrão, o uso de materiais com dispositivo de segurança, o 

uso de equipamentos de proteção individual como as luvas, aventais, máscaras, 

óculos e propés. 

 Por conseguinte, para o modelo CAP a investigação de práticas em saúde 

busca identificar a forma em que o indivíduo executa suas ações ou “o que se faz”. 

Quanto a estas práticas de trabalho, 97,2% afirmaram que sempre faziam o 

descarte de material perfurocortante em local adequado, 94,4% nunca realizavam a 

manipulação do interior do coletor de perfurocortantes, 88,9% sempre faziam higiene 

das mãos antes e após o contato com os pacientes, 86,1% sempre realizavam a 

higiene das mãos após a retirada das luvas de procedimento, 80,6% sempre faziam 

a troca do coletor de perfurocortantes após a utilização de seu limite máximo, 77,8% 

sempre utilizavam luvas de procedimento em todas as punções venosas, 66,7% 

sempre realizavam a precaução padrão para todos os pacientes hospitalizados, 

58,3% sempre faziam a higiene das mãos após o contato com equipamentos 

hospitalares, 52,8% nunca realizavam reencape de agulhas, 47,2% sempre 

utilizavam o acionamento dos dispositivos de segurança dos materiais 

perfurocortantes e 30,6% nunca utilizavam adornos no ambiente de trabalho (Tabela 

14). 

 

Tabela 14 – Práticas preventivas para comportamento seguro e uso de EPI segundo abordagem 

CAP. Juiz de Fora/MG. (n = 36) (continua) 

 

Prática 

Sempre 

n (%) 

Na maioria 

das vezes 

n (%) 

Raramente 

n (%) 

Nunca 

n (%) 

Não se 
aplica 

n (%) 

Peridiocidade que adota as medidas 

Descarte de material 
perfurocortante em local 
adequado 

Manipulação do interior do 
coletor de perfurocortantes 

Higiene das mãos antes e após o 
contato com o paciente 

Higiene das mãos após a retirada 
das luvas 

Troca do coletor de 
perfurocortantes após a utilização 
do limite máximo 

35 (97,2) 

 

 

0 (0) 

 

32 (88,9) 

 

31 (86,1) 

 

29 (80,6) 

 

 

1 (2,8) 

 

 

1 (2,8) 

 

4 (11,1) 

 

5 (13,9) 

 

5 (13,9) 

 

 

0 (0) 

 

 

1 (2,8) 

 

0 (0) 

 

0 (0) 

 

0 (0) 

 

 

0 (0) 

 

 

34 (94,4) 

 

0 (0) 

 

0 (0) 

 

2 (5,6) 

 

 

0 (0) 

 

 

0 (0) 

 

0 (0) 

 

0 (0) 

 

0 (0) 
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Tabela 14 – Práticas preventivas para comportamento seguro e uso de EPI segundo abordagem 

CAP. Juiz de Fora/MG. (n = 36) (conclusão) 

 

Prática 

Sempre 

n (%) 

Na maioria 

das vezes 

n (%) 

Raramente 

n (%) 

Nunca 

n (%) 

Não se 
aplica 

n (%) 

Peridiocidade que adota as medidas 

Luvas de procedimento durante 
punções venosas 

Precaução Padrão 

Higiene das mãos após o contato 
com equipamentos 

Reencape de agulhas 

Acionamento do dispositivo de 
segurança dos materiais 
perfurocortantes 

Utiliza adornos no ambiente de 
trabalho 

28 (77,8) 

 

24 (66,7) 

21 (58,3) 

 

1 (2,8) 

17 (47,2) 

 

 

3 (8,3) 

6 (16,7) 

 

10 (27,8) 

13 (36,1) 

 

1 (2,8) 

16 (44,4) 

 

 

8 (22,2) 

0 (0) 

 

1 (2,8) 

2 (5,6) 

 

13 (36,1) 

1 (2,8) 

 

 

14 (38,9) 

0 (0) 

 

1 (2,8) 

0 (0) 

 

19 (52,8) 

1 (2,8) 

 

 

11 (30,6) 

2 (5,6) 

 

0 (0) 

0 (0) 

 

2 (5,6) 

1 (2,8) 

 

 

0 (0) 

Qual periodicidade utiliza os seguintes EPI 

Calçado Fechado 

Luva 

Capote/Avental 

Jaleco   

Máscara 

Gorro 

Óculos 

Propé 

Bota 

33 (91,7) 

32 (88,9) 

23 (63,9) 

21 (58,3) 

18 (50,0) 

13 (36,1) 

10 (27,8) 

5 (13,9) 

2 (5,6) 

2 (5,6) 

4 (11,1) 

10 (27,8) 

8 (22,2) 

18 (50,0) 

11 (30,6) 

15 (41,7) 

4 (11,1) 

4 (11,1) 

1 (2,8) 

0 (0) 

3 (8,3) 

5 (13,9) 

0 (0) 

10 (27,8) 

11 (30,6) 

12 (33,3) 

11 (30,6) 

0 (0) 

0 (0) 

0 (0) 

2 (5,6) 

0 (0) 

2 (5,6) 

0 (0) 

15 (41,7) 

19 (52,8) 

0 (0) 

0 (0) 

0 (0) 

0 (0) 

0 (0) 

0 (0) 

0 (0) 

0 (0) 

0 (0) 

 

 Os resultados mostram uma inconsistência com relação a higienização das 

mãos que iniciou com 100% atribuído ao conhecimento (Tabela 11), progredindo 

com uma atitude contraditória, quando 22,2% consideraram desnecessária sua 

execução após a realização de procedimentos com luvas (Tabela 13), finalizando 

com práticas inseguras, quando 88,9% sempre realizavam antes e após o contato 

com pacientes, 86,1% sempre executavam após a retirada das luvas e 58,3% 

sempre a faziam após o contato com equipamentos (Tabela 14). Este 

comportamento contribui para contaminação do ambiente e do trabalhador, além de 

facilitar a disseminação de infecções hospitalares. 

Estudo observacional realizado em um hospital universitário em Londres 

identificou que os equipamentos da cabeceira e os computadores foram os locais 

mais tocados após o contato com os pacientes associada a um baixo percentual de 

higienização das mãos (FITZGERALD et al., 2013). 

Em um hospital chinês foi observado que além do próprio corpo do paciente, 

a cabeceira, mesa de cabeceira, documentos do paciente, lençóis, cortinas, camas e 
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armários são tocados mutuamente por pacientes, profissionais de saúde e visitantes, 

com risco de transmissão cruzada de infecções hospitalares. Estes aspectos 

reforçam a necessidade da educação e prática da higienização das mãos e da 

desinfecção do ambiente hospitalar (CHENG et al., 2015). 

 Pesquisa realizada em unidades de terapia intensiva localizados em Kuala 

Lumpur também apontou para importância da higiene das mãos para o controle de 

infecção hospitalar e transmissão ocupacional de patógenos. Neste estudo, o 

conhecimento e a prática da higiene das mãos entre profissionais de enfermagem 

foram considerados boas, porém recomendaram a execução de ações motivacionais 

e de educação permanente por parte da equipe de controle de infecção hospitalar 

para manutenção deste comportamento (HO et al., 2013). 

 A investigação do comportamento dos trabalhadores sobre a precaução 

padrão identificou um bom conhecimento (97,2% / Tabela 11), uma atitude 

consistente (97,2% / Tabela 13) e uma prática inconsistente (Tabela 14), quando 

66,7% dos trabalhadores referiram sempre praticar precauções padrão para todos 

os pacientes hospitalizados. 

A baixa adesão a práticas de precaução padrão também podem estar 

relacionadas a deficiências na formação e em atividades de educação permanente, 

adoção de comportamento de risco pelos trabalhadores, falta de conscientização, 

provisão inadequada de material e equipamentos de proteção individual, condições 

inadequadas de trabalho, tais como jornada de trabalho longa, ritmo intenso de 

trabalho e quantitativo insuficiente de profissionais, o que corrobora com os 

resultados do estudo em tela  (PORTO; MARZIALE, 2016). 

A experiência vivida em Uganda, semelhante a outros países da África, é 

uma realidade com recursos humanos e materiais limitados. Embora os profissionais 

de enfermagem sejam informados sobre as precauções universais e demonstre 

entusiasmo e dedicação para prestação do cuidado, nem sempre a utilizam 

rotineiramente, ao menos que conheçam previamente o status sorológico de HIV 

dos pacientes. Esta situação demonstra a necessidade urgente das instituições de 

saúde e do governo garantirem a proteção dos trabalhadores através do 

fornecimento de EPI, além de desenvolver e implementar políticas relacionadas a 

prática das precauções universais de forma consistente (NDERITU et al., 2015). 

 Foi identificado um bom conhecimento dos trabalhadores de enfermagem 

sobre as formas de transmissão ocupacional do vírus da hepatite B e C em um 
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hospital universitário em Togo, porém a maior parte da equipe não cumpria as 

medidas de proteção padrão, não utilizavam luvas de procedimento regularmente, 

associado a uma realidade com alto índice de acidentes com perfurocortantes e 

altas taxas de subnotificação destes eventos (BAGNY et al., 2013). 

 Entre profissionais médicos e de enfermagem de centros cirúrgicos no País 

de Gales, 10% dos participantes sempre utilizavam todas as formas de precaução 

disponíveis, 0,003% nunca cumpriram qualquer precaução, 21,8% sempre utilizam 

os dispositivos de segurança, 45,5% faziam uso dos óculos de proteção e 23,2% 

utilizavam duplo enluvamento (CUTTER; JORDAN, 2012). 

 Os equipamentos de proteção individual sempre utilizados no ambiente de 

trabalho de acordo com os participantes deste estudo foram o calçado fechado 

(91,7%), a luva de procedimento (88,9%), o capote/avental (63,9%), o jaleco 

(58,3%), a máscara (50,0%), o gorro (36,1%), os óculos (27,8%), o propé (13,9%) e 

a bota (5,6%). 

 Estes resultados mostram que os trabalhadores (100%) conheciam a 

indicação de uso de EPI (Tabela 11), consideravam importante sua utilização no 

ambiente de trabalho (Tabela 13), como o uso de óculos de proteção (97,2%) e de 

máscaras N95 (97,2%). Porém, quando se referem às práticas de trabalho, o EPI 

ainda não era utilizado pela totalidade dos trabalhadores, observado pela afirmação 

de que 91,7% sempre utilizavam calçado fechado, 88,9% sempre faziam o uso de 

luvas de procedimento, 63,9% sempre utilizavam capote/avental, 58,3% sempre 

usavam jaleco, 50% sempre utilizavam máscara e 27,8% sempre utilizavam óculos, 

na existência de indicação de uso durante os procedimentos (Tabela 14). 

Estudo comparativo mostrou que os profissionais de enfermagem estão mais 

dispostos a seguir protocolos de proteção e de precauções universais, enquanto os 

médicos utilizam o EPI com menor frequência e participam menos das atividades 

educativas, como treinamentos e palestras (CUTTER; JORDAN, 2012). 

Outros comportamentos inseguros identificados foram os relacionados a 

troca do coletor de perfurocortantes, onde 80,6% dos trabalhadores sempre o faziam 

após a utilização do limite máximo, 77,8% sempre realizavam todas as punções 

venosas utilizando luvas, 52,8% nunca reencapavam agulhas e 47,2% sempre 

acionava o dispositivo de segurança dos materiais perfurocortantes (Tabela 14). 

Estes resultados apontam para uma realidade de práticas de trabalho inseguras, a 
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convivência com exposição a materiais biológicos e o risco de lesões com 

perfurocortantes que poderiam ser prevenidas ou evitadas.  

O local investigado no estudo em tela mostra que os participantes não 

possuíam comportamento seguro, já que qualquer percentual diferente da totalidade 

indica a exposição de uma parte dos trabalhadores aos riscos biológicos. 

 Outras práticas de trabalho mostraram que 94,4% dos participantes não 

utilizavam o jaleco fora do ambiente de trabalho, 88,9% seguiram as recomendações 

do protocolo pós-exposição biológica da instituição e 69,4% aplicavam em seu 

trabalho as recomendações do NR 32 (Tabela 15). 

 

Tabela 15 – Práticas preventivas para riscos ocupacionais biológicos segundo abordagem CAP. Juiz 

de Fora/MG. (n = 36) 

 

Prática 

Sim (%) 

n (%) 

Não (%) 

n (%) 

Desconhe
ce (%) 

n (%) 

Utiliza jaleco fora do ambiente de trabalho 2 (5,6) 34 (94,4) 0 (0) 

Seguiu o protocolo pós-exposição biológica de sua 
instituição 

32 (88,9) 3 (8,3) 1 (2,8) 

Aplica em seu trabalho as recomendações da NR 32 25 (69,4) 1 (2,8) 10 (27,8) 

  

Os resultados também mostram o descumprimento da norma 

regulamentadora 32, quando 63,9% dos trabalhadores afirmaram conhecer seu 

conteúdo (Tabela 11) e 69,4% aplicavam em seu trabalho suas orientações (Tabela 

15), evidenciando uma inconsistência entre o conhecimento, atitudes e práticas. 

Segundo o modelo de análise de CAP, estes são os indivíduos denominados 

ambivalentes, capazes de alterar seu comportamento a partir de pressões 

momentâneas e modificar seu comportamento diante de situações distintas de 

conhecimento, atitudes e práticas. Esta forma de análise permite identificar e propor 

novos apoios estruturais capazes de auxiliar e promover a manutenção de um 

comportamento seguro. 

Portanto, busca-se interagir com os participantes a partir do enfoque de 

consistência contingente entre indivíduos consistentes e ambivalentes, este que 

altera seu comportamento diante de situações momentâneas e aqueles que mantém 

comportamento adequado mesmo na ausência de “apoios estruturais”. A 

identificação destas contradições constitui possibilidades de intervenção necessárias 
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para o alcance de práticas de trabalho seguro e disseminação de uma cultura 

prevencionista para acidentes de trabalho com materiais biológicos. 
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VI CONSTRUÇÃO DE PRÁTICAS DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE – 

DEFINIÇÃO DE PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO 

 Entre as inconsistências e deficiências identificadas no conhecimento, 

atitudes e práticas em saúde para riscos e acidentes de trabalho com materiais 

biológicos foram selecionadas elementos para discussão individuais e em grupos 

com o intuito de explorar possibilidades de intervenções prevencionistas a partir da 

percepção dos trabalhadores de enfermagem. 

Da análise de conteúdo dos encontros entre o pesquisador e os 

participantes para construção de práticas de prevenção e promoção da saúde 

resultaram as categorias: Situações e causas dos acidentes de trabalho com 

materiais biológicos; Fatores intervenientes na prevenção de acidentes de trabalho 

com materiais biológicos; EPI como forma de proteção dos trabalhadores de 

enfermagem (subcategorias: motivos para não utilização de EPI; e estratégias para 

maior adesão do EPI); e Responsabilidades das instituições hospitalares para 

promoção da saúde e segurança dos trabalhadores de enfermagem. 

Destas categorias emergiram as propostas de intervenção, atendendo uma 

das especificidades do método da pesquisa convergente assistencial. 

6.1 SITUAÇÕES E CAUSAS DOS ACIDENTES DE TRABALHO COM AGENTES 

BIOLÓGICOS 

 Durante os encontros individuais e em grupo emergiram dos discursos dos 

trabalhadores de enfermagem os principais fatores, situações e causas associados 

ao cotidiano de trabalho em enfermagem que podem gerar os acidentes de trabalho 

com materiais biológicos. 

 As situações e causas de acidentes de trabalho com materiais biológicos 

relatados pelos participantes foram trazidas pelo pesquisador a partir do 

levantamento anterior de como ocorreu estes acidentes, os resultados do CAP sobre 

os riscos biológicos e medidas de proteção para nortear as discussões, estimulando 

a reflexão sobre possibilidades de intervenção preventiva. 

Considera-se que o acidente de trabalho com material biológico não pode 

ser justificado apenas por uma única causa ou somente por falha individual do 
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trabalhador, pois existem múltiplas causas e diversos fatores associados (SILVA et 

al., 2016). 

A maior frequência e relevância identificada nos discursos dos participantes 

tem origem no processo de trabalho de enfermagem e a sobrecarga de trabalho. 

Estudo realizado em hospital universitário na Espanha identificou que o 

processo de trabalho do enfermeiro hospitalar perpassa pela liderança do 

enfermeiro, capacidade administrativa, gerenciamento do setor, organização das 

práticas de trabalho, gerenciamento de conflitos entre equipe de 

saúde/instituição/pacientes/acompanhantes, execução de atividades assistenciais, 

técnicas, mecânicas e repetitivas, negociações de práticas de saúde, relação 

interpessoal, multiplicidade de funções, entre outros (THOFEHRN et al., 2015). 

Por outro lado, os técnicos de enfermagem executam ações de cuidados 

assistenciais direto ao paciente, além da programação de assistência de 

enfermagem e participação da equipe de saúde, sob orientação e supervisão de 

trabalho pelo enfermeiro (BRASIL, 1986). 

Neste cenário, o discurso dos participantes revelou um grande volume de 

tarefas e procedimentos assistenciais para serem realizados como fatores que 

contribuem para a ocorrência dos acidentes de trabalho. 

  

Eu acho que a causa da maioria desses acidentes é a sobrecarga de 
trabalho mesmo. P20 
 
 [...] o meu acidente foi por excesso de trabalho. Estava no final do plantão, 
a enfermaria lotada, muitos pacientes para dar conta e eu não queria deixar 
passar o horário do antibiótico da paciente, mas tinha um monte de coisa 
para fazer. P07 
 
[...] a gente trabalha com vários pacientes, a gente tem que fazer muitas 
coisas, muitos procedimentos e acaba querendo dar conta de tudo muito 
rápido e acaba não tomando cuidado que deveria. P05 

 

 Associado a sobrecarga de trabalho, o quantitativo insuficiente de 

profissionais de enfermagem no ambiente hospitalar ainda foi referido pelos 

participantes. 

 

O número de funcionários é o mínimo, não é o tanto que tinha que ter. P24 
 
[...] às vezes é muita coisa para pouco funcionário. P19 
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[...] teoricamente, no papel tem o número de funcionários certinho, mas não 
tem funcionários para cobrir férias, para cobrir atestados, não tem uma 
reserva. Então aquele dia que o funcionário faltou, o outro pegou atestado, 
porque já aconteceu no plantão de um filho passar mal e o funcionário ter 
que ir embora, você fica com o plantão completamente descoberto. P07 

 

Da mesma forma, a falta de atenção também foi um importante fator 

desencadeante de acidentes de trabalho. Houve relatos que evidenciaram a relação 

entre a desatenção, negligência ou imprudência e o acidente de trabalho. 

 

Todo acidente é por falta de atenção. P16 
 
Eu também não tive atenção. Foi falta de atenção. Se eu tivesse tirado a 
agulha primeiro para depois ter colocado o algodão não tinha acontecido. 
P25 
 
[...] por imprudência do profissional, não presta atenção no que está 
fazendo. Não pensa e acaba se acidentando. P11 
 
[...] às vezes é uma falta de atenção, uma negligência do próprio 
funcionário, do trabalhador que acaba gerando essa ocorrência. P14 

 

Na região nordeste do Brasil, estudo sobre acidentes com perfurocortantes 

em um hospital identificou a falta de atenção dos trabalhadores de enfermagem 

como o principal agente causador de acidentes com materiais biológicos (LIMA et 

al., 2015). 

Por outro lado, os trabalhadores de enfermagem convivem, subestimam e 

minimizam os riscos ocupacionais biológicos, muitas vezes justificado pela pressa e 

necessidade de concluir os procedimentos. É uma realidade que demonstra 

cotidianamente um relaxamento no seguimento de normas e protocolos de 

segurança no trabalho (SILVEIRA et al., 2014). 

  

Às vezes a gente fica até um pouco relaxado com certas coisas. P23 
 
[...] na hora da correria a gente ainda se pega ainda fazendo coisa errada. 
Você tem que puncionar aquela veia, quando você vê já está sem luva de 
novo. Já está sem luva tentando puncionar outra vez. Por mais que se tente 
se policiar a correria do dia a dia te faz você fazer coisa errada. P08 
 
Às vezes eu estou correndo, estou com pressa e não vou na minha bolsa 
para pegar os meus óculos. P07 
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Os profissionais de enfermagem habitualmente minimizam os riscos dos 

acidentes ocupacionais biológicos, desconsideram o risco de contaminação, 

acreditam na baixa probabilidade do paciente fonte ser transmissor de doenças ou 

nem consideram as exposições em pele íntegra e mucosa uma forma de acidente. 

Esta percepção também está intimamente relacionada às causas de subnotificação 

de acidentes com materiais biológicos (ALVES et al., 2013). 

O trabalhador demonstra uma autoconfiança equivocada sobre os riscos 

biológicos. Devido a sua longa experiência profissional ou convivência diária com os 

riscos, apresenta um comportamento como se a probabilidade do acidente fosse 

inexistente. 

 

[...] aquela confiança que você tem erradamente que tudo vai dar certo, está 
acostumado a fazer. P02 
 
[...] a gente tem tanto tempo de trabalho, não vou errar, não vai acontecer 
comigo, então eu não tenho mais medo de fazer as coisas [...]. Essa 
autoconfiança no serviço, quando está muito tempo no serviço também 
atrapalha muito. P03 
 
É porque a gente nunca acha que, por exemplo, desobstruir um acesso 
pode voar sangue no olho. P30 

 

O trabalho de enfermagem hospitalar exige que o profissional execute 

múltiplas tarefas em curto espaço de tempo, resultando na realização de 

procedimentos com pressa, rapidez e agilidade, em um cenário em que todas as 

atividades são importantes para o tratamento de saúde dos pacientes 

hospitalizados. 

 

É muita coisa para fazer e as pessoas estão sempre com pressa. Eu acho 
que é por causa dessa correria, dessa pressa de querer fazer tudo do 
trabalho. P26 
 
Eu acredito que os acidentes acontecem mais por pressa [...]. P25 
 
Às vezes você está fazendo muita coisa e a sobrecarga te deixa ir fazendo 
as coisas correndo e isso pode levar ao acidente. P20 

 

 O contexto de trabalho da enfermagem caracteriza-se por rotinas diárias, 

constantemente interrompidas por intercorrências, situações diárias ou de 

emergência, sobrecarga de tarefas, excesso de pacientes, exigindo a execução de 
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procedimentos em ritmo acelerado. Estes acidentes também estão relacionados ao 

esgotamento, pressão, desconforto, medo, insegurança sofrida no trabalho. 

 

A gente sofre muita pressão no trabalho, a gente trabalha demais, fica 
esgotado. P08 
 
[...] tem muita pressão sobre o funcionário. A pressão do acompanhante, do 
médico, do próprio paciente. P17 

 

Esta prática laboral está associada a condições estressantes, convivência 

com a falta de condições de trabalho, falta de recursos materiais e humanos, falta de 

treinamentos, gerando um cenário de insatisfação, desmotivação, fadiga física e 

mental que podem afetar o desempenho (HANZELMANN; PASSOS, 2010).  

Os relatos dos participantes mostraram que o trabalho de enfermagem é 

estressante e cansativo. Em alguns casos, a baixa remuneração dos profissionais 

exige longas ou múltiplas jornadas de trabalho. 

Um ambiente que envolve a precariedade das condições de trabalho, 

submissão a jornadas duplas ou triplas de trabalho, baixos salários que pode 

resultar em uma situação de vulnerabilidade social e de baixa qualidade de vida no 

trabalho, contrários aos pressupostos de trabalho decente descritas pela 

Organização Internacional de Trabalho (MACHADO et al., 2012). 

 

Hoje em dia a maioria dos trabalhadores de saúde normalmente tem dois 
empregos, então tem esse cansaço. P02 
 
O cansaço também ajuda muito. Tem gente que trabalha em dois empregos 
e fica cansado. O estresse do dia a dia [...]. P23 
 
 [...] às vezes ele precisa trabalhar 36 horas de plantão ou precisa ter 2 ou 3 
empregos para sustentar a família dele. P08 

 
[...] eu acho que o cansaço, o estresse do dia a dia, aquela correria, alguns 
profissionais não usam equipamento de proteção [...]. P24 

  

Ainda que algumas estratégias de proteção sejam bem definidas e estejam 

disponíveis para os trabalhadores, observa-se a ocorrência de acidentes de trabalho 

pela falta de uso de EPI e pela falta de uso dos dispositivos de segurança. 
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No caso do acidente que eu sofri eu acho que foi por causa da falta do uso 
de equipamento. Se eu estivesse de óculos isso não teria acontecido. P23 
 
Mesmo quando está aspirando o paciente, que é o que tem mais risco de 
contaminação o pessoal não usa. Não é falta de não ter, é falta de não usar 
mesmo. P09 
 
[...] não tem muito hábito de acionar o dispositivo de segurança. P22 
 
[...] todos os materiais agora vêm com os dispositivos de segurança. Se 
você não aciona é porque não está atento na hora. P25 

 

 O descarte e manuseio inadequado de instrumentos perfurocortantes, como 

o reencape de agulhas consiste em outro importante agente causador de acidentes. 

 

[...] você vai desprezar a agulha em qualquer lugar e jogar de qualquer 
maneira. Às vezes pode ser por falta de atenção ou por falta de precaução 
mesmo [...] P23 
 
[...] você joga uma coisa no descartex, você nem vê se caiu lá dentro ou não 
e você já virou. P03 
 
A gente ouve muito falar também de esquecer a agulha em cima de cama 

de pacientes, mas o que está relacionado ao manuseio de materiais 

perfurocortantes ainda é o principal fator. P15 

 

O que causou o meu acidente foi falha minha por ter reencapado a agulha. 
A gente sabe que não pode. P27 

 

 Os fatores como o comportamento dos pacientes também podem facilitar a 

ocorrência de acidentes, como pacientes com agitação psicomotora, idosos e 

situação de emergência. 

 

[...] a paciente realmente estava agitada. Ela era confusa, idosa e agitada. 
P16 
 
[...] emergência é complicado. Chega um paciente numa correria, o paciente 
se mexe, isso é difícil [...]. P31 

 

Outros fatores que podem interferir na ocorrência de acidentes são a falta ou 

inadequação de materiais utilizados pelos profissionais de enfermagem para 

execução de procedimentos ou até mesmo por posicionamento inadequado do 

mobiliário hospitalar. Estas inadequações geram risco tanto para os trabalhadores, 

quanto para os próprios pacientes. 
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Esse jelco que tem aí, na hora de você acionar o dispositivo ele joga sangue 
na sua cara. Ele joga secreção para todos os lados, sangue mesmo. P19 
 
A gente não tem a luva P. Na hora de puncionar o acesso tem que ficar 
puxando os dedos da luva toda hora para sentir a veia. Realmente atrapalha 
para fazer os procedimentos. P31 

 
[...] às vezes não tem o apoio de braço para fazer uma punção venosa. P01 
 
No meu caso foi falta de atenção e a localização das camas, estava muito 
próxima uma da outra. P24 

 

Existe uma fragilidade no sistema de gestão de segurança hospitalar, onde 

quaisquer mudanças nas rotinas de trabalho são capazes de alterar a organização 

do trabalho, gerar desconforto para os trabalhadores e, consequentemente, provocar 

um acidente de trabalho (DONATELLI et al., 2015). 

Fatores relacionados ao desgaste físico e psíquico no trabalho de 

enfermagem como insatisfação com a remuneração, jornadas duplas de trabalho, 

sobrecarga de atividades, processo de trabalho desgastante, inclusive a ocorrência 

de acidentes afeta a qualidade de vida no trabalho. Diante deste cenário é 

recomendado a implementação de programas de preparação física e psíquica, tais 

como, ginástica laboral, palestras motivacionais, o atendimento das necessidades 

dos trabalhadores, entre outros (AMARAL et al., 2015). 

O trabalho de enfermagem hospitalar é permeado por situações 

potencialmente estressantes associado a sobrecarga de trabalho, fragmentação de 

tarefas, pressão, condições de trabalho inadequadas, relações conflituosas, 

repetitividade, monotonia, ritmo intenso e jornadas longas de trabalho. A melhoria 

das condições de qualidade de vida no trabalho pode estar relacionada a uma 

gestão integrada, onde os trabalhadores possuem participação ativa na resolução de 

problemas e nas propostas de promoção e prevenção de situações de risco no 

trabalho (MAGNANO et al., 2010), assim como foi proposto pelo estudo em tela. 

A prevenção de acidentes de trabalho com materiais biológicos também 

deve contemplar a participação conjunta de gestores dos serviços e profissionais de 

saúde em ações direcionadas para melhorias nas condições de trabalho, incluindo a 

organização do trabalho, oferta de EPI e materiais com dispositivos de segurança, 

implantação de programas de educação permanente, mudança de comportamento e 

sensibilização para adoção de práticas de trabalho seguro (VIEIRA et al., 2011). 
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Em síntese, os fatores geradores e associados a ocorrência de acidentes de 

trabalho com materiais biológicos podem tem origem relacionada a materiais e 

equipamentos; ao trabalhador; ao trabalho e a instituição. O quadro 3 sintetiza as 

propostas de intervenções prevencionistas nos ambientes de trabalho construídas 

com os participantes do estudo. 

 

Quadro 3 – Propostas de intervenções prevencionistas a partir dos fatores geradores e associados 

aos acidentes de trabalho com agentes biológicos (continua) 

Fatores 
geradores e 
associados 

aos acidentes 
de trabalho 

Origem das situações 
facilitadoras para acidentes de 

trabalho 

Medidas de 
prevenção 

Propostas de 
intervenções 

prevencionistas 

 

Materiais e 
equipamentos 

Falta ou inadequação de 
equipamentos e materiais, posição 
inadequada do mobiliário hospitalar 

(leitos, mesa de cabeceira, 
cadeiras), falta de apoio de braço 

para punção venosa, luminosidade 
do setor, EPI desconfortável, 

manuseio inadequado de materiais e 
equipamentos, caixa coletora de 

perfurocortantes superlotada, 
montagem inadequada do coletor de 

perfurocortantes, falta de material 
com dispositivo de segurança, 

dispositivo de segurança 
inadequado. 

Uso de EPI, uso de 
dispositivos de 

segurança, 
manuseio 

adequado de 
materiais e 

equipamentos, 
quantidade 

suficiente de 
materiais e 

medicamentos. 

Disponibilização de 
materiais e 

equipamentos, 
avaliação da 
qualidade de 
materiais e 

equipamentos, 
manutenção 
preventiva de 
equipamentos, 

treinamento sobre o 
uso de EPI e 
materiais com 
dispositivo de 
segurança. 

 

Trabalhador 

Falta do uso de EPI, descarte 
inadequado de materiais e 
perfurocortantes, manuseio 
inadequado de materiais e 

perfurocortantes, dupla jornada de 
trabalho, cansaço, pressa, distração, 

excesso de confiança, estresse, 
reencape de agulhas, não 

acionamento do dispositivo de 
segurança, falta de atenção, falta de 

cuidado, descuido, distração, 
esgotamento, depressão, 
imprudência, negligência, 
comportamento inseguro, 

displicência, falta de acionamento do 
dispositivo de segurança, 

convivência/minimização dos riscos, 
autoconfiança, esquecimento das 

técnicas, descumprimento de 
normas de segurança. 

Ter atenção, 
conscientização, 

cuidado de si, 
conhecimento 

técnico, 
concentração, não 

ter pressa, 
tranquilidade, 

rapidez, agilidade, 
auxílio de outro 

profissional. 

Fiscalização, 
vigilância, orientação 
constante, orientação 
do colega de trabalho, 

aplicação de não 
conformidade, 

demonstração dos 
riscos, gerenciamento 

de riscos, relato de 
caso, roda de 

conversa, diálogo de 
segurança no 

ambiente de trabalho. 
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Quadro 3 – Propostas de intervenções prevencionistas a partir dos fatores geradores e associados 

aos acidentes de trabalho com agentes biológicos (conclusão) 

Fatores 
geradores e 
associados 

aos 
acidentes 

de trabalho 

Origem das situações facilitadoras para 
acidentes de trabalho 

Medidas de 
prevenção 

Propostas de 
intervenções 

prevencionistas 

 

Trabalho 

Sobrecarga/excesso de trabalho, trabalho que 
necessita de rapidez e agilidade, trabalho 

noturno, trabalho em turno, excesso de tarefas, 
acúmulo de tarefas, falta de tempo, trabalho 
com perfurocortantes, muitos pacientes para 

atender, procedimento difícil/laborioso, punção 
venosa, fazer muitas coisas ao mesmo tempo, 

pressão no trabalho, pressão do 
médico/paciente/acompanhante/chefia, 

paciente agitado, paciente idoso, paciente 
confuso, passar o plantão sem pendências, 
movimento brusco do paciente, jornada de 

trabalho longa, situação de urgência. 

Carga horária 
de trabalho 
adequada, 

organização 
do trabalho. 

Atividades de 
relaxamento, 
motivacionais, 

exercício físico e 
psíquico, ginástica 

laboral. 

 

Instituição 

Quantidade insuficiente de profissionais, falta 
de educação permanente constantes, 

ambiente inadequado. 

Educação 
permanente, 

ambiente 
adequado de 

trabalho. 

Programa 
educativo, 

contratação de 
trabalhadores em 

quantidade 
suficiente, 

remuneração 
adequada do 
trabalhador. 

 

Posteriormente, foi possível aplicar intervenções prevencionistas para 

acidentes ocupacionais biológicos nos ambientes de trabalho a partir deste modelo 

construído conjuntamente com os participantes do estudo. 

As intervenções realizadas se enquadram, predominantemente, no grupo de 

fatores associados ao trabalhador, tais como, diálogos de segurança, sinalização 

para precaução padrão, distribuição e exposição de folder informativo, exposição de 

pôster informativo, campanha prevencionista através da rede de computadores 

institucional (intranet) e vigilância do trabalho seguro. 

O envolvimento de outros setores da instituição, entre eles, departamento de 

enfermagem, SESMT, NUPAT e CCIH, facilitaram a execução destas ações, 

culminando com a realização do seminário interdisciplinar de prevenção de 

acidentes com agentes biológicos. Esta última ação educativa para os profissionais 

de saúde foi realizada por iniciativa do Serviço de Perícia Médica, Saúde e 

Segurança do Trabalhador (SPMSST) do hospital e pode ser agrupada como de 

responsabilidade institucional. 



103 
 

O processo de avaliação foi realizado através de observação participante 

com objetivo de realizar uma análise sistemática da forma como os participantes e 

demais profissionais de saúde foram afetados pelas intervenções prevencionistas. 

6.2 FATORES INTERVENIENTES NA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE 

TRABALHO COM AGENTES BIOLÓGICOS 

 Ainda nos encontros, os participantes refletiram sobre os fatores 

intervenientes na prevenção dos acidentes levando-os a pensar e discutir as 

possibilidades de intervenção. 

 As unidades de registro de maior frequência e relevância nesta unidade 

temática foram relacionadas ao desenvolvimento de habilidades do trabalhador, 

como ter atenção e conscientização. 

  

A gente precisa ser mais atento. P12 
 
A gente precisa ter mais atenção. Muito mais atenção no que se faz. P16 
 
Eu acho que seria mais conscientização das pessoas em relação ao que se 
pode adquirir com o acidente de trabalho [...]. P25 
 
[...] a própria pessoa precisa conscientizar que a vida dela está em risco e a 
gente precisa tomar o máximo de cuidado. P06 

 

 Outra característica preventiva que precisa ser desenvolvida pelos 

trabalhadores está relacionada ao cuidado de si. 

 

Eu acho que em primeiro lugar é pensar um pouquinho na gente. Porque as 
vezes a gente acaba querendo fazer tudo pelo plantão [...] e acaba 
esquecendo um pouco da gente. P07 
 
[...] estar se comprometendo a guardar o seu próprio corpo, a própria saúde 
durante um procedimento. P14 

 

 Ainda, os profissionais de enfermagem pensaram no desenvolvimento de 

diversas habilidades justamente para atender as necessidades e demandas do 

processo de trabalho em enfermagem hospitalar. Estas habilidades estão 

relacionadas ao conhecimento técnico, a concentração no trabalho realizado, não ter 

pressa para realizar as atividades previstas e ter tranquilidade. Em suma, não ser 
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cobrada rapidez e agilidade em atividades que demandam destreza, concentração e 

habilidade. A agilidade em determinados momentos pode comprometer a qualidade 

das atividades e gerar riscos para acidentes de trabalho. 

 

[...] quanto mais conhecimento, menos acidente vai ter. P24 
 

Tem que ter uma observação maior, se você está distraído não tem como, 
acaba acontecendo. Seria ficar mais focado naquilo que você está fazendo. 
P02 
 
Se eu tivesse sido um pouco mais ligeira para poder tirar aquela agulha de 
perto dela eu não tinha acidentado. P16 
 
[...] na hora que for fazer uma punção ou outro procedimento a gente tem 
que tentar ficar mais tranquilo, o mais tranquilo possível. P25 

 

 Uma maior adesão ao uso de equipamentos de proteção individual e o 

acionamento dos dispositivos de segurança também podem prevenir a ocorrência de 

acidentes de trabalho com materiais biológicos. 

 

[...] o uso do EPI também não pode faltar, como luva e óculos na hora do 
procedimento. P01 
 
Equipamento de proteção, acho que se usasse com certeza muitos desses 
acidentes não teriam acontecido. P20 
 
[...] essas agulhas que vieram agora com esses dispositivos, eu acho que 
diminuiu muito os riscos. P27 

 

 As medidas para prevenção de exposições a patógenos de transmissão 

sanguínea estão relacionadas a implementação de prática de precaução padrão, 

fornecimento de equipamentos de proteção individual e dispositivos de segurança, 

implementação de rotina de procedimentos seguros, vacinação contra a hepatite B, 

e manejo adequado da profilaxia pós-exposição biológica (PARCO et al., 2015). 

Outras características preventivas estão relacionadas ao quantitativo 

suficiente e manuseio adequado de materiais e equipamentos, além de redução da 

carga horária de trabalho. 

 

Muitos acidentes acontecem porque as pessoas não sabem manusear os 
materiais e equipamentos. P05 
 
[...] tem que ter material suficiente, tem que ter tudo suficiente. P08 
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[...] precisamos trabalhar 30 horas, o plantão 12 por 60. Assim vai trabalhar 
todo mundo mais relaxado, descansado. P19 

  

Portanto, segundo a percepção dos participantes do estudo, o alcance de 

práticas preventivas para acidentes de trabalho exige que o trabalhador tenha 

atenção, conscientização, concentração, conhecimento técnico, tranquilidade, não 

tenha pressa, use os equipamentos de proteção individual e os dispositivos de 

segurança, tenha cuidado de si, solicite auxílio a outros profissionais, realize 

manuseio adequado de materiais e equipamentos. 

6.3 EPI COMO FORMA DE PROTEÇÃO DOS TRABALHADORES DE 

ENFERMAGEM 

 A categoria temática relativa ao uso de equipamentos de proteção individual 

emergiu nos discursos dos participantes. Este tema foi identificado nos resultados do 

conhecimento, atitude e práticas dos participantes em uma relação complexa, ao 

mesmo tempo que grande parte dos trabalhadores de enfermagem conhecem sua 

indicação de uso, consideram necessária sua utilização, compreendem seus 

benefícios e proteção, ainda assim, existe uma grande dificuldade para sua adesão 

e uso contínuo durante as práticas de trabalho.  

6.3.1 Motivos para não utilização de EPI 

 Diversos motivos foram apresentados que justificam as dificuldades dos 

trabalhadores para utilizarem os equipamentos de proteção individual. 

 A falta de hábito é um dos motivos mais referidos pelos participantes. 

Observa-se que os profissionais de enfermagem se adaptaram a uma prática em 

que correr riscos é inerente ao trabalho. Porém, este processo de adaptação ao 

trabalho de risco ocorreu distante de uma cultura de prevenção ou da disseminação 

de práticas prevencionistas. 

 

Na parte dos equipamentos eu acho que ainda existe a falta o hábito. P21 

 

Não é cultural. A enfermagem não tem cultura de usar equipamentos. Isso é 

cultura. P11  

 



106 
 

Não que me incomode, mas eu acho que ainda é uma falta de costume. 

P23 

 

 Os equipamentos de proteção individual também não são utilizados por 

causar desconforto no trabalhador ou pela perda na sensibilidade durante os 

procedimentos. Segundo os relatos, a utilização de luvas de procedimentos diminui 

a sensibilidade dos dedos durante a palpação e identificação das veias durante uma 

punção venosa ou a utilização dos óculos juntamente com a máscara causam o 

embaçamento dos óculos de proteção. 

 

Coloca a luva e tira no meio da punção porque não está conseguindo palpar 
direito a veia. P09 
 
 [...] certos EPI causam um desconforto na gente também. A gente tem que 
colocar a máscara e o óculos. Tem certos tipos de óculos que você coloca e 
não enxerga. P03 

  

Em alguns casos, contraditoriamente, os profissionais de enfermagem 

reconhecem as precauções padrão e justificam a não utilização ou utilização 

inadequada de EPI devido a necessidade de rapidez e intensidade das atividades 

assistenciais (MARTINS et al., 2013). 

Outros motivos para não utilização de equipamentos de proteção individual 

estão relacionados ao desconhecimento do risco, esquecimento, situação de 

urgência, pressa e autoconfiança. 

 

[...] não tem noção do tamanho do risco que está correndo. Se você deixar 
por conta dela, ela escolher sozinha, ela não vai usar o EPI. P06 
 
Porque naquela correria a gente acaba esquecendo de usar. P24 
 
Estou correndo, estou com pressa, a luva acabou e vai assim mesmo e 
depois a gente pega outra caixa de luva. P07 

   

 Observa-se que os acidentes de trabalho com exposição mucosa poderiam 

ter sido evitados com o uso de óculos e máscara de forma adequada. A baixa 

adesão ao uso de EPI foi relacionada a falta de hábito, minimização dos riscos, 

pressa e esquecimento, evidenciando a falta de uma cultura de prevenção no 

ambiente de trabalho. 
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A cultura de segurança pode ser compreendida como o comprometimento, 

individual e coletivo, com a segurança e a gestão da saúde abrangendo valores, 

atitudes, competências, comportamentos e substituição do sentimento de culpa e 

punição pela oportunidade de aprender com os erros com melhoria contínua da 

atenção à saúde (ANVISA, 2013). 

Estudo realizado em três hospitais públicos no Brasil identificou um nível de 

cultura de segurança abaixo do ideal, principalmente aos aspectos relacionados a 

percepção da gerência hospitalar, clima de segurança e condições de trabalho, 

apesar de os profissionais de saúde demonstrarem satisfação com o trabalho 

(CARVALHO et al., 2017). 

Portanto, as principais justificativas identificadas nos discursos dos 

trabalhadores para a não utilização de equipamentos de proteção individual estão 

relacionadas a falta de hábito, o desconforto, o desconhecimento do risco, o 

esquecimento, a pressa e a autoconfiança. 

6.3.2 Estratégias para maior adesão do uso de EPI 

 À medida que os participantes refletiam sobre o uso de equipamentos de 

proteção individual foram indagados sobre possibilidades de intervenção com 

aplicabilidade aos demais trabalhadores de enfermagem com possibilidade de gerar 

mudanças nos hábitos de trabalho para maior adesão ao uso de EPI. 

 Os participantes referiram com maior frequência a questões relacionadas a 

vigilância e fiscalização. Ainda que conheçam e percebam a necessidade de uso de 

EPI, demostram a necessidade de algum dispositivo de vigilância, acompanhamento 

e fiscalização dos trabalhadores. 

 

Sempre alguém fiscalizando é o ideal também. Mesmo a gente sabendo 
que a pessoa tem que usar, nem todo mundo usa EPI. Alguém cobrando 
também é importante. P06 
 
Apesar de saber que todo mundo tem que usar, eu acho que a questão da 
cobrança, se tivesse uma pessoa para fiscalizar funcionaria melhor. P32 
 
A fiscalização ajuda porque muita coisa acontece de errado por não ter 
ninguém vigiando. P30 
 
[...] ficar marcando um pouquinho mais em cima. Não é ditadura mas eu 
acho que teria que ser cobrado um pouquinho mais. P21 
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 Observa-se que além da vigilância e fiscalização nos ambientes de trabalho, 

os participantes referiram a necessidade de sua realização com regularidade, ou 

seja, não devem se caracterizar por intervenções isoladas. 

  

Eu acho que precisa ser mais incisivo, mais constante as coisas para não 
cair no esquecimento. P19 
 
Porque quando você está sendo toda hora lembrado a possibilidade de 
acontecer vai se tornar menor. P02 
 
Isso infelizmente é uma coisa que sempre tem que estar falando. P14 
 
Tem que estar sempre batendo na mesma tecla. P18 

 

 Outra estratégia sugerida pelos participantes que demonstrou grande 

capacidade de provocar mudanças nos hábitos de trabalho, quanto ao uso de 

equipamentos de proteção individual, são as orientações realizadas pelos próprios 

colegas de trabalho. Esta forma de orientação possui características que podem 

alcançar maior adesão do uso de EPI pelos trabalhadores, pois podem ser aplicadas 

no local onde as práticas ocorrem, por profissionais que executam as ações e 

conhecedores das dificuldades das práticas de trabalho, além da possibilidade de 

ocorrer constantemente. 

Porém, é necessário que o EPI esteja sempre disponível e acessível aos 

trabalhadores. Além dos “profissionais vigilantes” se tornarem referência para 

disseminação do trabalho seguro, devem estar engajados para orientar e solicitar a 

utilização do EPI durante as práticas de trabalho sempre quando houver a 

necessidade de uso. 

  

[...] às vezes até um colega cobrar um do outro. Se tiver alguém próximo e 
ver que tem alguma coisa errada que aborde de uma maneira tranquila, de 
uma maneira mais delicada, mas que aborde a pessoa para ela estar se 
conscientizando para usar o equipamento. P21 
 
Um está alertando o outro ajuda muito também, está alertando o colega 
também. P26  
 
Até mesmo o próprio colega observando – “olha eu vi você fazendo um 
procedimento e você não se protegeu”. P05 
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 Uma proposta de gerenciamento de riscos para os trabalhadores nos 

ambientes de trabalho também pode ser uma estratégia viável e de fácil aplicação, 

principalmente, se esta for construída conjuntamente e apoiada pelos próprios 

trabalhadores. 

 

Não tem ali o gerenciamento de riscos para o paciente. Risco de perda de 
sonda, não tem? Essa coisa da segurança do paciente. De repente também 
devia ter uma coisa bem chamativa em cada setor, um gerenciamento de 
risco para o trabalhador. P19 

 
Quando tem as coisas mais visíveis eu acho que a gente bate o olho e está 
sempre olhando aquilo ali. Sabe a campanha “lave as mãos, lave as mãos, 
lave as mãos”, ganha pela insistência. Apesar de que a gente saiba que é 
falho, poderia ser melhor, mas às vezes você vai e bate o olho, “lave as 
mãos, lave as mãos”. Uma coisa que mostrasse as causas dos acidentes e 
como evitar. P22 

 

Neste caso, segundo os participantes, poderia ser criado e instalado nos 

setores placas ou painéis com o gerenciamento dos riscos para acidentes de 

trabalho com agentes biológicos, de forma visível nos ambientes de trabalho, 

identificando os tipos e as principais medidas de proteção e prevenção. 

Outras possibilidades referidas pelos participantes envolvem a aplicação de 

premiação, advertência ou não conformidade. 

 

[...] deveria mostrar de alguma forma para essa pessoa que a conduta dela 
tem sido boa. Se você elogiar sempre o que faz certo, o que faz errado 
começa a ver quem faz certo está sendo elogiado e começa a seguir o 
mesmo exemplo. P25 
 
[...] igual a questão de não conformidade para o setor, todo mundo fica 
preocupado com isso. Se cobrar mais eu acredito que vão usar mais [...]. 
P28 

 

Desta forma, as principais possibilidades de intervenção para adesão ao uso 

de EPI emergida dos discursos dos participantes foram relacionadas a propostas de 

fiscalização ou vigilância, a orientação constante, a orientação realizada por colegas 

de trabalho, o desenvolvimento de mecanismos de premiação, advertência ou não 

conformidade, a demonstração e gerenciamento dos riscos. 
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6.4 RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES HOSPITALARES PARA 

PROMOÇÃO DA SAÚDE E SEGURANÇA DOS TRABALHADORES DE 

ENFERMAGEM 

 Uma das principais responsabilidades das instituições hospitalares referidas 

pelos participantes do estudo foram relacionadas a realização de projetos de 

educação permanente para os trabalhadores. Este termo foi identificado nos 

discursos utilizando diversos sinônimos, tais como, palestra, palestra educativa, 

reunião, treinamento, cursos, atualização, orientação, educação continuada, 

campanha, entre outros. 

 

Precisa de educação continuada. Tem que ir buzinando. Tem que ir falando. 
Tem que ir treinando esses profissionais. Eles precisam de mais 
treinamento. Educação continuada. P17 
 
Precisa de mais educação continuada, explicar as causas, as 
consequências, principalmente para gente ficar mais atento. P27 

  

As atividades de educação em saúde devem ser capazes de superar os 

modelos tradicionais de educação permanente, pois alguns trabalhadores já 

possuem resistência a estas propostas educativas. Estas atividades devem provocar 

inquietações capazes de modificar o comportamento dos trabalhadores e não 

possuir apenas caráter informativo. 

 

Mandar fazer cursos, ninguém vai ou vai com má vontade e dorme porque 
está muito cansado. P25 
 
[...] palestra não adianta, todo mundo vai lá e continua do mesmo jeito. P32 
 
[...] não dá para gente deslocar do setor e ir lá no auditório para assistir 
palestra. P16 

 

No Rio de Janeiro, uma pesquisa realizada em um hospital público 

identificou a descontinuidade da realização de treinamentos para os trabalhadores, 

inclusive sobre os riscos biológicos e a aplicação da NR 32. Estes resultados 

reforçam a necessidade da execução de educação permanente e implantação de 

medidas de proteção para os profissionais de enfermagem (CUNHA; MAURO, 

2010). 
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Para maior efetividade, os participantes sugeriram que as atividades de 

educação permanente devem ser periódicas, obrigatórias e específicas para cada 

local de trabalho. 

 

[...] treinamento constante mostrando realmente como os acidentes 
acontecem, mostrando os números, os procedimentos que tem que ser feito 
[...]. P01 
 
[...] às vezes eles fazem uma palestra ou uma coisa isolada assim, você 
lembra daquilo e depois fica no esquecimento, não tem continuidade. P04 
 
Essa palestra tinha que ser obrigatória [...]. A partir do momento que é 
obrigatório, ele vai ter que ir. Se não é obrigatório fica alheio e a pessoa não 
vai. A pessoa tem que ser convocada, não convidada. P24 
 
[...] tem que ser feito uma campanha em cada setor, específica para aquele 
setor, com a realidade daquele setor para você conseguir atingir eles. P07 

 

Observa-se também que os gestores precisam incluir e valorizar a 

participação dos trabalhadores nos processos decisórios de forma a atender suas 

necessidades para atuação nos locais de trabalho a partir de uma concepção de 

saúde baseada na humanização e na integralidade do cuidado (CARVALHO et al., 

2013). 

Outras propostas de educação podem ser relacionadas a discussão de 

relato de casos. Desta forma, as propostas de medidas preventivas estão mais 

próximas ao cotidiano de trabalho em enfermagem, quando são realizadas 

discussões sobre os acidentes ocorridos nos setores pelos próprios trabalhadores.  

 

Esse tipo de treinamento, chamando atenção, palestras, explicando ou 
alguém contando um relato, tipo uma rodada de conversa, eu acho que 
seria uma boa. Tipo esses grupos que passam experiências, eu acho que 
valeria a pena para as pessoas ficarem mais atentas. P27 

 

Estas discussões podem ser ainda mais enriquecedoras com a presença do 

próprio trabalhador que sofreu o acidente. É uma oportunidade de o próprio 

acidentado compartilhar com outros trabalhadores os riscos e os problemas gerados 

pela ocorrência do acidente, em um cenário de trabalho semelhante aos demais 

trabalhadores. 

 O papel das instituições hospitalares também está associado a 

disponibilização de materiais e equipamentos adequados e em quantidade suficiente 
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para execução da assistência à saúde dos pacientes, além da avaliação da 

qualidade dos materiais e manutenção preventiva dos equipamentos. 

 

[...] não temos o equipamento mais adequado para realizar aquele 
procedimento. P01 
 
[...] precisa melhorar, ter, avaliar o material que está vindo. P20 
 
[...] precisa adequar o material. Quando vai puncionar uma criança, uma 
pessoa com a mão pequena com uma luva M fica difícil. P30 
 
[...] observar os materiais que estão sendo comprados, se tem dispositivos 
de segurança [...]. P11 

 

Pesquisa realizada em um hospital universitário do sul do Paraná também 

identificou à falta de materiais, a escassez de equipamentos frente a alta demanda 

de atendimento de pacientes e a convivência do trabalho de enfermagem com 

recursos humanos insuficientes, o que gera situações de estresse e conflitos entre 

as equipes. Um dos grandes desafios das instituições hospitalares ainda está 

relacionada a dificuldades para reposição de profissionais no caso de faltas não 

planejadas (MARTINS et al., 2013). 

 A disponibilização de um quadro de profissionais em quantitativo suficiente 

para atender a demanda de atividades propostas e a organização do trabalho 

também foram consideradas responsabilidades das instituições de saúde. 

 

Tem que colocar mais gente para trabalhar, tem que ter gente suficiente, 
tem que ter material suficiente, tem que ter tudo suficiente. P08 
 
[...] tem que ter também uma melhor divisão de pacientes para os técnicos, 
ter funcionários em quantidade suficiente, o profissional não ter que assumir 
muitos pacientes. P06 
 
Se tivesse mais funcionários talvez não iria sobrecarregar tanto. P23 

  

As instituições devem assegurar aos profissionais de saúde ambientes de 

trabalho confortáveis e seguros com disponibilização de mobiliário adequado, 

espaços reservados para alimentação e descanso, além de ambientes com 

temperatura e luminosidade adequadas. 

 

[...] precisamos de melhor luminosidade, com iluminação adequada. P01 
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[...] algumas camas ficam encostadas na parede e não sobra espaço para 
atender o paciente. P24 

 

Santos et al. (2012) relaciona a falta de materiais e insumos, coleta e 

descarte de resíduos hospitalares de forma inadequada, falta de manutenção em 

máquinas e equipamentos, falta de ventilação dos ambientes, infiltrações 

hidráulicas, impacto financeiro de pessoal e estrutural para implantação de normas 

no ambiente de trabalho como as principais falhas institucionais. 

É necessário que a instituição também esteja atenta se os trabalhadores 

estão capacitados para utilizar os materiais e equipamentos disponibilizados nos 

setores. Houve relatos evidenciando que a existência do manuseio inadequado pode 

estar correlacionada a falta de treinamentos. 

 

Precisa dar o treinamento porque às vezes tem um material bom para gente 
trabalhar e não tem o treinamento. P20  
 
[...] precisa até de um treinamento de coisas mais básicas como o manuseio 
de perfurocortantes. P05 
 
[...] até mesmo um treinamento de como montar um descartex porque ele é 
mesmo chato de montar ou às vezes a pessoa não sabe mesmo. Tem 
gente que não monta porque não sabe. P22 

 

Os antigos modelos de gestão em saúde baseados na hierarquia, divisão do 

trabalho e controle rígido não são compatíveis com as necessidades e desafios que 

se apresentam no mundo do século XXI. A globalização, os avanços tecnológicos, 

políticas públicas mais efetivas e a preocupação com a realização profissional e 

pessoal do trabalhador demandam um novo olhar. Na atualidade, a gestão exige 

arranjos organizacionais integrados, participativos, focados na excelência dos 

serviços prestados à população e aberta a mudanças (TAMADA et al., 2013).  

Enfim, as categorias analisadas anteriormente foram organizadas de acordo 

com a origem das situações e causas para acidentes de trabalho com materiais 

biológicos, relacionada aos materiais e equipamentos, ao trabalhador de 

enfermagem, ao trabalho de enfermagem e as responsabilidades institucionais. 

Consequentemente, as propostas de prevenção e possibilidades de intervenção 

seguiram esta mesma categorização. 
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VII INTERVENÇÕES PREVENCIONISTAS PARA ACIDENTES DE TRABALHO 

COM AGENTES BIOLÓGICOS 

 Os dados produzidos pelo estudo foram apresentados para os profissionais 

e setores que demonstraram interesse pelo estudo, consequentemente, tornando-se 

parceiros potenciais para a aplicação e acompanhamento das intervenções 

prevencionistas nos ambientes de trabalho. 

Desta forma, realizou-se a apresentação e discussão das sugestões de 

intervenção aos membros do núcleo de prevenção de acidentes de trabalho, Serviço 

de Perícia Médica, Saúde e Segurança do Trabalhador, Comissão de Controle de 

Infecção Hospitalar e departamento de enfermagem. Estes encontros de discussão 

serviram para aproximar-se destes parceiros que, posteriormente, forneceram apoio 

necessário para realização das intervenções, como recursos materiais e humanos, 

viabilizaram a confecção de materiais de divulgação, disponibilizaram espaço físico 

em painéis e murais do hospital e participaram da implementação e 

acompanhamento das ações preventivas nos ambientes de trabalho. 

Posteriormente, retomou-se aos participantes da pesquisa com a 

intencionalidade de construir efetivamente intervenções preventivas para acidentes 

de trabalho com agentes biológicos a partir das propostas sugeridas anteriormente 

pelos mesmos. 

Nesta etapa, foram realizados 3 encontros em ambiente reservado (auditório 

do hospital) com cerca de 1 hora de duração cada. Em síntese, no primeiro encontro 

foram retomadas as possibilidades de intervenção sugeridas pelos trabalhadores de 

enfermagem. O segundo, foram selecionadas as propostas viáveis, distribuídas as 

tarefas e realizado um cronograma para execução das ações. No terceiro encontro, 

reuniu-se os materiais previamente planejados, organizou-se os grupos de trabalho, 

passamos para execução das ações preventivas. 

Esta etapa do estudo ocorreu durante os meses de janeiro, fevereiro, março, 

abril e maio de 2017, totalizando 3 reuniões com 11, 9 e 5 participantes. Estes 

encontros foram previamente agendados e seguiu os preceitos de participação 

voluntária. Alguns trabalhadores compareceram em mais de um encontro. 

 A seguir, estão descritas as ações prevencionistas para acidentes de 

trabalho com material biológico implementadas nos ambientes de trabalho. 
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7.1 DIÁLOGOS DE SEGURANÇA 

 O diálogo de segurança nos ambientes de trabalho foi o meio encontrado 

pelos participantes para disseminar os dados produzidos por este estudo. O grupo 

considerou necessário conhecer a forma que os acidentes de trabalho com materiais 

biológicos ocorrem no hospital para estimular a conscientização e adoção de 

medidas preventivas por outros trabalhadores de enfermagem. 

 Este diálogo atendeu as sugestões dos participantes no que se refere a 

discussão de assuntos mais próximo ao seu cotidiano de trabalho com apresentação 

de dados que representam a sua realidade e suas condições de trabalho. Esta 

estratégia também reduziu o desconforto de deslocar os trabalhadores para outro 

ambiente já que os encontros foram realizados nos ambientes de trabalho e com 

apenas uma pequena interrupção nas atividades dos setores. A execução desta 

ação foi previamente agendada através de e-mail institucional do serviço de saúde 

do trabalhador para os coordenadores dos setores assistenciais. 

 Esta intervenção contou com a colaboração de profissionais do SPMSST e 

NUPAT. Foram formados grupos de 2 pessoas, composto por 1 técnico de 

segurança do trabalho e/ou 1 membro do NUPAT. Estes grupos percorreram cerca 

de 12 setores assistenciais, diurno e noturno, durante 3 dias consecutivos para 

assegurar a participação de maior quantitativo de trabalhadores de todos plantões.  

 Estes encontros foram realizados na forma de diálogo direto com os 

profissionais de saúde nos setores assistenciais e com duração de cerca de 10 a 20 

minutos. O conteúdo apresentado foi relativo a descrição dos acidentes de trabalho 

com agentes biológicos na instituição e as principais medidas de prevenção a partir 

dos dados produzidos anteriormente. 

 O público alvo desta intervenção foi qualquer profissional de saúde presente 

nos setores durante a abordagem das equipes de divulgação. Em todos os casos, 

obteve-se maior participação dos profissionais de enfermagem. 

7.2 SINALIZAÇÃO PARA PRECAUÇÃO PADRÃO 

 A necessidade de discutir as precauções padrão emergiu das 

inconsistências encontradas no modelo de análise CAP. Os trabalhadores de 

enfermagem apresentaram conhecimento e atitudes consistentes, porém 
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evidenciaram práticas de trabalho inseguras quanto execução da precaução padrão, 

como por exemplo, falhas durante a higienização das mãos. 

 A forma de intervenção escolhida pelos participantes foi através da 

discussão do tema e fixação de sinalização através de placa de precaução padrão, 

em local de fácil visualização e ampla circulação de profissionais de saúde. 

 O material de apoio escolhido foi a placa com orientações produzida pela 

ANVISA e Ministério da Saúde (ANEXO D), disponibilizado pela equipe da CCIH 

para fixação nos postos de trabalho de enfermagem ou em murais dos setores 

assistenciais.  

 A fixação do material contou com orientação oral, realizada juntamente com 

o diálogo de segurança, sobre a importância da higienização das mãos, o descarte 

adequado de instrumentos perfurocortantes e uso de equipamentos de proteção 

individual, como luvas de procedimento, óculos, máscara e calçado fechado, 

aplicadas para todos os pacientes hospitalizados independente da suspeita ou não 

de infecções. 

7.3 FOLDER 

 O grupo de discussão também sugeriu que os diálogos de segurança 

fossem complementados com a distribuição e fixação de material ilustrativo em 

quadro de avisos. Esta proposta consiste em mais uma alternativa para chamar 

atenção dos trabalhadores de enfermagem expostos ao risco biológico nos 

ambientes de trabalho. 

 Esta ideia foi consolidada com a elaboração coletiva de um folder (ANEXO 

E), que incluiu os dados deste estudo, a descrição dos acidentes de trabalho com 

agentes biológicos notificados no hospital e as principais formas de prevenção, além 

de figuras ilustrativas. Todo conteúdo informativo deste material foi escolhido pelos 

trabalhadores, posteriormente, organizado e impresso pelo próprio pesquisador. 

 A parceria com o SPMSST e NUPAT permitiu o acesso e a inclusão de 

dados referentes aos acidentes de trabalho com materiais biológicos notificados no 

ano de 2016 e viabilizaram a impressão do material educativo. 

 Este material foi distribuído para os participantes durante os diálogos de 

segurança e fixado no quadro de avisos dos setores assistenciais. 
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7.4 PÔSTER E CRIAÇÃO DO JORNAL “CULTURA DE SEGURANÇA” 

 A ideia da elaboração de um pôster surgiu da recordação de uma 

experiência positiva realizada pelo serviço de saúde do trabalhador e que ficou 

exposto na entrada do refeitório.  

Este material teve boa aceitação, incitou discussões entre os profissionais 

de saúde e ficou exposto em um local estratégico. Grande parte dos trabalhadores, 

de todos turnos e plantões, percorrem este caminho e visualizam os informativos no 

painel localizado na entrada do refeitório enquanto aguardam sua refeição na fila de 

espera. 

O grupo ainda sugeriu que os dados fossem expostos na forma de um jornal, 

onde poderiam ser utilizadas todas as estratégias de atenção utilizadas por um 

jornal, como manchetes, figuras, gráficos, entre outros. Desta forma, utilizou-se 

enunciados que trazem a realidade dos acidentes de trabalho com materiais 

biológicos no hospital, principais situações e causas destes acidentes, medidas 

preventivas, indicadores com a distribuição dos acidentes com relação ao ano, sexo, 

turno, profissão e tipo de exposição. 

Os encontros com os participantes, profissionais do NUPAT e SPMSST 

elegeram o nome do jornal como: “Cultura de Segurança – o jornal da segurança do 

trabalho” (ANEXO F). 

 O conteúdo do jornal foram os dados coletados nesta pesquisa. O próprio 

pesquisador reuniu as ideias dos participantes e organizou o conteúdo e layout. Este 

jornal possui uma página e foi impressa na forma de pôster. 

A impressão foi financiada pelos membros do NUPAT e SPMSST do 

hospital. A arrecadação permitiu a confecção de 2 unidades do jornal, uma ficou 

exposta na entrada do refeitório e outra itinerante, exposta na recepção, nas 

enfermarias, no SESMT, eventos relacionados a saúde do trabalhador e outros 

locais de fácil visualização e de grande movimentação de profissionais de saúde. 

7.5 CAMPANHA PREVENCIONISTA ATRAVÉS DA INTRANET 

 A intranet é a rede local de computadores da instituição. Em parceria com o 

serviço de informática, a campanha para prevenção de acidentes de trabalho com 

materiais biológicos também foi divulgada através deste meio de comunicação. 
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 O pôster produzido por este estudo ficou exposto na página inicial de todos 

computadores da instituição, através do título: “Cultura de Segurança – clique aqui”. 

Para acessar este material o usuário deveria clicar na figura da página inicial 

(ANEXO G). 

Vale ressaltar que todos os procedimentos no hospital são informatizados, 

ou seja, todo profissional precisa acessar a página inicial da intranet para realizar 

uma evolução, solicitar exames, medicamentos, checar resultados, entre outros. 

Portanto, este meio de comunicação também possui grande potencial para 

divulgação dos dados produzidos por este estudo para todos os profissionais ativos 

da instituição. 

7.6 VIGILÂNCIA DO TRABALHO SEGURO 

 A vigilância ou fiscalização do trabalho foi um dos discursos frequentes entre 

os participantes durante a fase de coleta de dados. Neste grupo de discussão os 

participantes reafirmaram a necessidade de executar esta forma de intervenção nos 

ambientes de trabalho. 

Em parceria com os técnicos de segurança do trabalho da instituição, 

realizou-se um cronograma de inspeção setorial na forma de vigilância do trabalho 

seguro. 

 Este cronograma incluiu a visitação dos principais setores assistenciais, 

semanalmente, incluindo aqueles com maior incidência de acidentes de trabalho 

com materiais biológicos, realizado pelos técnicos de segurança do trabalho e/ou 

membros do núcleo de prevenção de acidentes de trabalho. 

 Esta forma de intervenção teve como objetivo observar, corrigir hábitos de 

trabalho inseguros, promover a discussão e estimular a reflexão sobre a exposição 

aos agentes biológicos com risco para acidentes de trabalho entre os trabalhadores 

de enfermagem durante sua prática assistencial.  

 Durante este período de vigilância foi identificado profissionais de 

enfermagem sem equipamentos de proteção individual, caixas coletoras de 

perfurocortantes superlotadas, ambientes de trabalho desorganizados, ritmo de 

trabalho intenso, sinalização inadequada de pacientes em isolamento de contato, 

entre outros. 
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 A identificação de fatores geradores de risco para acidentes de trabalho com 

agentes biológicos “in loco”, ou seja, através da visitação e vigilância nos ambientes 

de trabalho foi uma oportunidade de evidenciar os riscos, discutir com os 

trabalhadores e coordenadores de setores os principais erros e mudanças 

necessárias para o alcance de um ambiente e processo de trabalho seguro.  

7.7 SEMINÁRIO INTERDISCIPLINAR DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES COM 

AGENTES BIOLÓGICOS  

 O pesquisador manteve diálogo com os setores parceiros durante todo o 

processo de execução das intervenções prevencionistas. Imerso nas discussões 

realizadas pelo SESMT, foi observado uma mudança no perfil dos acidentes de 

trabalho com materiais biológicos durante o ano de 2016 e primeiro semestre de 

2017. 

 Os acidentes percutâneos que, outrora, eram predominantes, foram 

superados pelos acidentes com projeção de materiais biológicos em mucosa, nariz, 

olhos e boca. 

 Os dados de acidentes de trabalho do ano de 2016 mostraram a redução no 

número total de acidentes: 10 acidentes com materiais biológicos, sendo que, 9 

(90%) com exposição mucosa e 1 (10%) causado por perfurocortantes. De janeiro a 

maio de 2017, foram notificados 11 acidentes ocupacionais biológicos, sendo 4 

(36,3%) com exposição mucosa.  

 Dificilmente, pode-se afirmar com exatidão se esta mudança possui relação 

direta com as ações desenvolvidas por este estudo, pois o próprio SESMT mantém 

regularmente ações para promoção e proteção da saúde dos trabalhadores. 

Porém, esta alteração no perfil de acidentes fez com que o SPMSST 

mobilizasse os setores parceiros para realização de novas ações preventivas, 

envolvendo o departamento de enfermagem, CCIH, serviço de educação 

permanente, NUPAT, coordenadores das categorias profissionais, profissionais 

acidentados e palestrantes convidados.  

As intervenções propostas por este estudo foram desenvolvidas em caráter 

preventivo. De outro modo, as ações que se seguem, desenvolvidas pelo SESMT e 

parceiros, foram desenvolvidas em resposta ao agravo, o número recorrente de 

acidentes com projeção de materiais biológicos em região de mucosa ocular. 
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 O pesquisador foi convidado pelo SESMT para participar do seminário 

interdisciplinar de prevenção de acidentes de trabalho com agentes biológicos, 

durante o mês de maio de 2017. Este evento teve a duração de 4 dias e incluiu: 

novos diálogos de segurança nos ambientes de trabalho, mesa de debates e 

palestras no auditório do hospital. O maior enfoque deste evento esteve relacionado 

a prevenção de acidentes de projeção de material biológico em região mucosa 

através da utilização de EPI, máscara e óculos. 

Estas ações também mobilizaram as coordenações das categorias 

profissionais para promover maior ênfase e obrigatoriedade do uso de EPI nos 

ambientes assistenciais por todos os profissionais de saúde. 

Novos grupos realizaram vigilância e diálogos de segurança nos setores 

assistenciais durante o período do evento, realizando orientações preventivas e 

informando a possibilidade de aplicação de não conformidades para os setores que 

não se adequarem as propostas de trabalho seguro. 

 Deste modo, os dados deste estudo serviram como exemplo para realização 

de novas ações preventivas como se pretendeu. O próprio pesquisador foi 

convidado e participou da mesa de debates interdisciplinar realizado na abertura do 

evento, realizado no auditório do hospital e que contou com ouvintes de todas as 

categorias profissionais da instituição. 
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VIII OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 

 A observação participante como instrumento de investigação científica 

possui caráter consciente e sistematizado com finalidade de direcionar um olhar 

atento para a busca de acontecimentos direcionados aos objetivos do estudo. 

Associado a pesquisa convergente assistencial, a observação se traduz na imersão 

e envolvimento do pesquisador com a prática assistencial a fim de avaliar as 

mudanças ou inovações compartilhadas (TRENTINI et al., 2014). 

 Observa-se que este estudo apresenta um potencial para continuidade das 

intervenções preventivas, já que as mesmas foram elaboradas juntamente com os 

trabalhadores que sofreram acidentes de trabalho com agentes biológicos e 

parceiros comprometidos com a manutenção das propostas de mudanças nas 

práticas de trabalho. 

 Intencionalmente, o pesquisador buscou envolver parceiros durante a 

aplicação das intervenções preventivas. Observa-se que estes também são, direta 

ou indiretamente, responsáveis pela promoção, proteção, prevenção da saúde dos 

trabalhadores e fator importante para continuidade das ações prevencionistas, tais 

como, SESMT, NUPAT, CCIH, serviço de educação permanente, departamento de 

enfermagem, coordenadores das categorias profissionais, entre outros. 

 A utilização da observação na pesquisa convergente assistencial também 

permitiu concretizar os movimentos de aproximação, afastamento e convergência 

com a prática assistencial através da criação de espaços de superposição entre a 

pesquisa e a assistência (TRENTINI; PAIM, 2004). 

 A realização da observação participante percorreu os meses de março, abril 

e maio de 2017. Esta forma de avaliação permitiu observar de que forma as 

intervenções foram recebidas pelos participantes do estudo e outros profissionais de 

saúde. 

 Percebeu-se que em algumas práticas de trabalho não houve mudanças. 

Observou-se profissionais de saúde, inclusive aqueles que já sofreram acidentes de 

trabalho, adotando comportamentos inseguros, como a falta de higiene das mãos, 

não utilização de EPI, caixas coletoras de perfurocortantes superlotadas, não 

cumprimento de precaução padrão, utilização de adornos durante o trabalho, 

inclusive durante procedimentos invasivos. Porém, o processo de mudança para 

adoção de um comportamento seguro permanente pode ser lento. 
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 Em outras situações, observou-se que os materiais informativos afixados 

nos quadros de avisos dos setores assistenciais foram removidos. Porém, não 

compreendemos o motivo, se o indivíduo removeu porque gostou das informações 

ou por ato de vandalismo. Nestas situações novos materiais informativos foram 

disponibilizados. 

 As principais mudanças positivas observáveis foram relacionadas a adoção 

do uso de EPI durante as atividades assistenciais, como os óculos e máscaras de 

proteção. Alguns trabalhadores tiveram a iniciativa de utilizar o EPI para se proteger, 

mesmo antes de ser solicitado por outro profissional ou coordenador. 

 Alguns trabalhadores relataram dificuldades para o uso de EPI, como 

dificuldades para enxergar devido ao embaçamento e reflexo de luzes nos óculos, e 

após alguns dias, acostumaram-se com sua utilização. Se referiram a este processo 

de adaptação como falta de hábito. 

 Outra alteração no comportamento dos trabalhadores observada foi a 

realização de vigilância do comportamento seguro entre os profissionais de 

enfermagem. Rotineiramente, eles passaram a cobrar uns dos outros a manutenção 

do comportamento seguro no trabalho, como a higiene das mãos, a montagem de 

novos coletores de perfurocortantes, o descarte adequado de perfurocortantes, a 

utilização de EPI, dispositivos de segurança, capote/avental em situações de 

pacientes em isolamentos de contato, entre outros. 

 Finalmente, nesta observação preliminar obteve-se resultados positivos com 

mudança de comportamento dos trabalhadores em um pequeno espaço de tempo. 

Porém, para o alcance de melhores resultados, as intervenções devem ter 

continuidade para sensibilização de outros trabalhadores expostos com 

disseminação do comportamento seguro permanente e de uma cultura de 

segurança. 
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IX CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo teve boa aceitação por parte dos participantes, obtendo 90% de 

representatividade durante a fase quantitativa e descritiva (aplicação de questionário 

sociodemográfico e laboral dos participantes, descrição dos acidentes de trabalho e 

dos riscos ocupacionais biológicos; questionário de conhecimento, atitude e práticas 

em saúde diante dos riscos ocupacionais biológicos) e 80% durante a fase 

qualitativa e de intervenção (discussões individuais e em grupo). As propostas de 

intervenção prevencionistas para acidentes com agentes biológicos emergidas dos 

encontros de discussão com os participantes se efetivaram em ações aplicadas nos 

ambientes de trabalho com benefício aos profissionais de saúde expostos aos riscos 

biológicos na instituição local do estudo. 

Intencionalmente, os critérios de inclusão elegeram os trabalhadores que 

sofreram anteriormente acidentes de trabalho com agentes biológicos, a fim de 

explorar e descrever os riscos e acidentes de trabalho entre trabalhadores que já 

sofreram este tipo de agravo. 

O perfil sociodemográfico e laboral dos participantes obteve a predominância 

do adulto com idade entre 30 e 49 anos, o sexo feminino, o técnico de enfermagem, 

o plantonista, o trabalhador diurno, a carga horária semanal de 40 horas, o servidor 

efetivo, o tempo de trabalho no setor entre 1 e 5 anos, no hospital entre 1 e 5 anos e 

de formação em enfermagem entre 6 e 10 anos. A observação das práticas de 

trabalho evidenciou que os setores com ritmo de trabalho mais intenso e maior 

movimentação de trabalhadores e pacientes foram responsáveis pelo maior número 

de ocorrências, evidenciando a influência da organização do trabalho nos acidentes 

ocupacionais. 

 Na percepção dos trabalhadores, o sangue, os instrumentos 

perfurocortantes, fezes, urina, secreção nasal e respiratória, secreção gástrica e 

vômitos estão entre os materiais mais comuns para o risco de contaminação 

biológica durante o trabalho de enfermagem. Estes profissionais lidam 

cotidianamente com microorganismos responsáveis pela transmissão de doenças 

como o HIV, hepatite B e C, tuberculose e meningite. Dentre estes, consideram o 

vírus HIV com menor risco de transmissão ocupacional. 

 A descrição dos acidentes de trabalho com agentes biológicos permitiu 

caracterizá-los, predominantemente, como uma lesão percutânea ou mucosa, 
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causada por perfurocortantes ou sangue, que afetam os dedos das mãos e mãos ou 

nariz, olhos e boca. 

A punção venosa, o manuseio do cateter venoso, o descarte de agulhas, a 

manipulação do coletor de perfurocortantes e a administração de medicamentos 

foram as atividades de enfermagem mais comuns relacionadas a estes agravos. A 

falta de atenção, a sobrecarga de trabalho, a pressa, o cansaço, a jornada de 

trabalho longa, a não utilização de EPI e o não cumprimento de normas estavam 

entre as principais causas dos acidentes relatadas pelos profissionais de 

enfermagem. 

Estes resultados demonstraram semelhanças com notificações deste agravo 

no Brasil e outros estudos nacionais e internacionais. O presente estudo corrobora 

com estas publicações para evidenciar a gravidade desta problemática. Os 

profissionais de enfermagem frequentemente são relatados como os principais 

afetados por estes agravos, pois são expostos cotidianamente aos riscos biológicos 

e possuem alto risco para acidentes durante o trabalho. 

O trabalhador afetado possui risco de contaminação ocupacional de doenças 

potencialmente graves, agudas ou crônicas, que podem causar danos a sua saúde 

ou óbito. Minimamente, os acidentes causam transtornos físicos associados a 

profilaxia pós-exposição biológica com o uso de medicamentos antirretrovirais 

(náuseas, vômitos, diarreia, dor epigástrica), transtornos psíquicos que afetam o 

relacionamento familiar (interrupção da amamentação, obrigação do uso de 

preservativo nas relações sexuais, conflitos familiares) ou o desempenho no trabalho 

(presenteísmo, absenteísmo). 

Os participantes do estudo relataram uma cobertura vacinal adequada para 

hepatite B, conhecimento da resposta vacinal para hepatite B (anti-HBs), difteria e 

tétano. Estes resultados refletem a política brasileira de imunização, o compromisso 

da instituição e do SESMT em acompanhar e realizar a imunização ocupacional.  

As inconsistências encontradas entre o conhecimento, atitudes e práticas 

dos profissionais de enfermagem sobre riscos ocupacionais biológicos 

demonstraram a necessidade de discutir com os trabalhadores aspectos básicos 

relacionados a normas de biossegurança, precauções padrão, higiene das mãos, o 

uso adequado de materiais com dispositivo de segurança, equipamentos de 

proteção individual e aplicação da norma regulamentadora 32. 
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As fragilidades encontradas foram discutidas individualmente e em grupos, 

submetidas a análise de conteúdo, permitindo a construção de um modelo teórico de 

práticas prevencionistas para acidentes de trabalho com agentes biológicos a partir 

da percepção dos trabalhadores de enfermagem. 

Identificou-se a multicausalidade dos acidentes de trabalho com agentes 

biológicos, podendo estarem relacionados a vulnerabilidades quanto aos materiais e 

equipamentos (falta ou inadequação de materiais e equipamentos, posição 

inadequada do mobiliário hospitalar, luminosidade inadequada), ao trabalhador (falta 

de atenção, pressa, cansaço, excesso de confiança), ao trabalho (sobrecarga de 

trabalho, ritmo intenso, trabalho com perfurocortantes) e a instituição (quantidade 

insuficiente de profissionais, falhas na educação permanente). 

Os principais fatores intervenientes para o alcance de práticas preventivas 

refletiram as situações e causas descritas anteriormente. Com relação a materiais e 

equipamentos (manuseio adequado de materiais e equipamentos, uso de EPI e 

dispositivos de segurança), ao trabalhador (ter atenção, conscientização, cuidado de 

si), ao trabalho (carga horária de trabalho adequada, organização do trabalho) e a 

instituição (quantitativo adequado de profissionais, educação permanente, ambiente 

de trabalho adequado). 

As principais propostas sugeridas pelos participantes para maior adesão do 

uso de equipamentos de proteção individual foram: a fiscalização, a vigilância, a 

orientação constante, a orientação realizada por colegas de trabalho, o 

desenvolvimento de mecanismos de premiação, advertência ou não conformidade e 

a demonstração ou gerenciamento dos riscos. 

O cenário deste estudo apresentou uma realidade diferente de outros 

realizados em hospitais públicos, onde frequentemente existem relatos de 

indisponibilidade de EPI. Esteve-se diante do desafio de estimular a adoção do uso 

de EPI em um local onde estes estavam disponíveis e observou-se outras barreiras 

para a sua não utilização, como a falta de hábito, o desconforto, o desconhecimento 

do risco, o esquecimento, a pressa, a autoconfiança e a falta de uma cultura de 

segurança. 

Porém, pensar em prevenção apenas com a utilização de EPI consiste no 

investimento em apenas uma pequena possibilidade preventiva, além de colocar o 

compromisso pela segurança no trabalho somente nas mãos do trabalhador. Este 
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pensamento ainda nos remete a percepção equivocada de que os trabalhadores 

sempre são os únicos culpados pela ocorrência dos acidentes de trabalho.  

Para o alcance de ambientes de trabalho seguro as responsabilidades 

precisam ser compartilhadas entre trabalhadores, instituições, profissionais de 

segurança do trabalho e outros profissionais que atuam indiretamente na promoção 

e proteção da saúde do trabalhador, como os profissionais da CCIH, educação 

permanente, departamento de enfermagem, coordenadores, gerentes e diretores. 

A prevenção deve ser pensada de forma mais abrangente, por exemplo, 

com isolamento do risco na fonte (uso de sistemas sem agulhas, uso de dispositivos 

de segurança, uso de sistemas fechados de aspiração respiratória), ao longo do 

percurso entre o ambiente (organização do trabalho, carga horária de trabalho 

adequada, ambiente de trabalho adequado) e no trabalhador (uso de EPI, 

treinamentos, conscientização, comportamento seguro). Além disso, deve-se realizar 

monitoramento e controle dos riscos, notificação dos acidentes, avaliação, 

tratamento, acompanhamento, orientação e reabilitação dos indivíduos acidentados. 

O alcance do comportamento seguro também deve estar associado ao 

processo educativo, colocado em discussão na medida em que se torne claro para o 

trabalhador os benefícios das práticas preventivas. A mudança de comportamento 

somente ocorrerá quando estas medidas passarem a fazer sentido para sua vida e 

para seu trabalho, tornando as práticas seguras um hábito de trabalho, juntamente 

com a disseminação de uma cultura de prevenção. 

Por sua vez, os próprios participantes do estudo reconheceram as 

responsabilidades das instituições hospitalares para prevenção dos acidentes 

ocupacionais biológicos com relação a efetivação do processo de educação 

permanente, promoção de ambientes de trabalho confortáveis e seguros, a 

disponibilização de quantitativo adequado de profissionais, materiais e 

equipamentos. 

Ressalta-se que os trabalhadores participaram da construção do 

conhecimento em todas as etapas desta pesquisa. Este processo incluiu a interação 

do pesquisador através da aplicação de questionários, discussões individuais e em 

grupo e construção conjunta de possibilidades de intervenção que convergiram em 

ações prevencionistas potencialmente capazes de provocar inovações e mudanças 

no comportamento de risco para acidentes de trabalho com agentes biológicos por 

parte dos trabalhadores. Portanto, o pesquisador foi o mediador entre o 
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conhecimento da pesquisa científica e o conhecimento da prática assistencial dos 

participantes. 

Por fim, as discussões com os participantes que buscaram possibilidades de 

intervenção se efetivaram na execução de ações preventivas para riscos e acidentes 

de trabalho com materiais biológicos, incluindo, diálogos de segurança, sinalização 

para precaução padrão, criação de folder informativo, criação de pôster (jornal 

“Cultura de Segurança”), campanha preventiva através da intranet institucional, 

vigilância do trabalho seguro e seminário interdisciplinar para prevenção de 

acidentes com agentes biológicos. 

Vale ressaltar que o produto desta dissertação não finaliza neste momento. 

A execução destas ações foi propositalmente construída pelos trabalhadores de 

enfermagem e articulada com parceiros institucionais que podem dar continuidade a 

estas propostas. 

Este percurso de identificação de inconsistências entre o conhecimento, 

atitudes e práticas em saúde com inserção de apoios estruturais podem servir de 

modelo para aplicação de medidas preventivas para acidentes ocupacionais 

biológicos em ambientes de trabalho semelhantes. 

A utilização do estudo de intervenção permitiu a superação de estudos 

descritivos, predominantes nesta área de conhecimento. Porém, não houve a 

pretensão de esgotar as possibilidades de intervenção preventivas para acidentes 

de trabalho com materiais biológicos entre profissionais de enfermagem. Novas 

possibilidades podem emergir de acordo com as peculiaridades de cada ambiente 

de trabalho.  

Recomenda-se que a busca de novas propostas seja construída juntamente 

com a participação dos trabalhadores. Esta estratégia possui maior potencial de 

mudança de comportamento, adesão e continuidade de práticas de trabalho seguro, 

além de atender as reais necessidades destes profissionais. 

O alcance dos objetivos propostos foi possível devido a flexibilidade do 

processo sustentado pela pesquisa convergente assistencial. A utilização deste 

método concretizou as expectativas do pesquisador quanto a articulação de ações 

de pesquisa científica e práticas assistenciais. Os resultados se efetivaram na 

construção compartilhada de mudanças e inovações nas práticas de trabalho, 

formulações de concepções teóricas descritivas e exploratórias, além da expansão 
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da produção do conhecimento científico na área de saúde do trabalhador e 

enfermagem. 

As limitações deste estudo estão relacionadas as dificuldades de mensurar 

com maior exatidão os resultados das intervenções para a mudança no 

comportamento dos trabalhadores. Sugere-se a realização de novos estudos com 

mensuração antes e após intervenção prevencionista. 

Outra limitação do estudo está relacionada a subnotificação de acidentes de 

trabalho com materiais biológicos. A exploração do tema a partir de profissionais que 

não notificam estes agravos pode ser valiosa, porém são difíceis de serem 

localizados e não foram encontrados pelos critérios de inclusão adotado pelo estudo. 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO E LABORAL DOS 

PARTICIPANTES, DESCRIÇÃO DOS ACIDENTES DE TRABALHO E DOS 

RISCOS OCUPACIONAIS BIOLÓGICOS 

N.º da entrevista:      Data: 

A – CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA E LABORAL DOS 

PARTICIPANTES 

 

A1. Idade (em anos): __________________________________________ 
 

A2. Sexo  0  masculino   1  feminino 
 

A3. Estado Civil  0  solteiro   1  casado   2  união estável  

3  separado/divorciado   4  viúvo 
 

A4. Escolaridade  0  ensino fundamental   1  ensino médio   

2  superior incompleto   3  superior completo 

4  especialização   5  mestrado   6  doutorado 
 

A5. Cargo Profissional  0  auxiliar de enfermagem    

1  técnico de enfermagem  2  enfermeiro 
 

A6. Situação de trabalho  0  efetivo/estatutário   1  CLT    

2  contrato temporário 
 

A7. Setor de trabalho  0  enfermaria masculina I    

1  enfermaria masculina II   2  enfermaria feminina   3  pediatria    

4  CME   5  CTI neonatal   6  CTI pediátrico   7  CTI adulto    

8  centro cirúrgico   9  maternidade   10  Laboratório   11  outro   

11.1 Qual? ________________________________ 
 

A8. Tempo de atuação (em anos) A8.1 no hospital ________________ 

A8.2 no setor __________________ 
 

A9. Jornada de trabalho 0  plantonista   1  diarista 
 

A10. Turno de trabalho  0  diurno   1  noturno   2  ambos 
 

A11. Possui outro emprego 0  sim   1  não 
 

A12. Horas de trabalho semanais (incluindo outro emprego, se houver) ______ 
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A13. Horas de sono por dia (em média) ____________________________ 
 

A14. Tempo de experiência profissional (em anos) ___________________ 

 

B – DESCRIÇÃO DOS RISCOS OCUPACIONAIS BIOLÓGICOS 

 

B1. Assinale os materiais biológicos presentes em seu ambiente de 

trabalho que oferecem risco ocupacional 

1. sangue 0  sim   1  não 2. fluido biológico com sangue 0  sim   1  não 

3. fezes 0  sim   1  não 4. urina 0  sim   1  não 

5. líquor 0  sim   1  não 6. líquido pleural 0  sim   1  não 

7. líquido ascítico 0  sim   1  não 8. líquido peritoneal 0  sim   1  não 

9. líquido amniótico 0  sim   1  não 10. líquido sinovial 0  sim   1  não 

11. líquido pericárdico 0  sim   1  não 12. exsudato de feridas 0  sim   1  não 

13. secreção respiratória 0  sim   1  não 14. secreção gástrica 0  sim   1  não 

15. sêmen 0  sim   1  não 16. secreção vaginal 0  sim   1  não 

17. saliva 0  sim   1  não 18. suor 0  sim   1  não 

19. lágrima 0  sim   1  não 20. vômito 0  sim   1  não 

21. secreção nasal 0  sim   1  não   

22. perfurocortantes contendo sangue ou outros fluidos biológicos 0  sim   1  não 

23. outro 0  sim   1  não 23.1 qual? 

 

C – DESCRIÇÃO DOS ACIDENTES DE TRABALHO COM AGENTES 

BIOLÓGICOS 

 
 

C1. N.º de  acidentes com materiais biológicos sofridos nos últimos 3 anos 

(2013, 2014 e 2015) ___________________________________________________ 

 

 

C2. Tipo de exposição  0  mordedura humana   1  pele íntegra    

2  pele não íntegra  3  percutânea (atravessa a pele)    

4  mucosa (olhos, boca, interior do nariz) 
 

“Vamos caracterizar o(s) acidente(s) de trabalho envolvendo materiais biológicos 

sofridos neste período. Se necessário, o senhor(a) poderá assinalar mais de uma 

opção para cada questão”. 
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C3. Material(is) biológico(s) envolvido(s) 

1. sangue 0  sim   1  não 2. fluido biológico com sangue 0  sim   1  não 

3. fezes 0  sim   1  não 4. urina 0  sim   1  não 

5. líquor 0  sim   1  não 6. líquido pleural 0  sim   1  não 

7. líquido ascítico 0  sim   1  não 8. líquido peritoneal 0  sim   1  não 

9. líquido amniótico 0  sim   1  não 10. líquido sinovial 0  sim   1  não 

11. líquido pericárdico 0  sim   1  não 12. exsudato de feridas 0  sim   1  não 

13. secreção respiratória 0  sim   1  não 14. secreção gástrica 0  sim   1  não 

15. sêmen 0  sim   1  não 16. secreção vaginal 0  sim   1  não 

17. saliva 0  sim   1  não 18. suor 0  sim   1  não 

19. lágrima 0  sim   1  não 20. vômito 0  sim   1  não 

21. secreção nasal 0  sim   1  não   

22. perfurocortantes contendo sangue ou outros fluidos biológicos 0  sim   1  não 

23. outro 0  sim   1  não 23.1 qual? 

 

C4. Instrumento perfurocortante envolvido  0  agulha com lúmen 

1  agulha maciça   2  vidro  3  scalp   4  jelco/cateter venoso   5  lâmina    

6  lanceta   99  não se aplica  7  outro   7.1  qual? _________________ 
 

C5. Região do corpo afetada 

1. olhos 0  sim   1  não 2. nariz 0  sim   1  não 

3. boca 0  sim   1  não 4. braço 0  sim   1  não 

5. antebraço 0  sim   1  não 6. mãos 0  sim   1  não 

7. dedos das mãos 0  sim   1  não 8. tronco frontal 0  sim   1  não 

9. tronco dorsal 0  sim   1  não 10. abdômen 0  sim   1  não 

11. pernas 0  sim   1  não 12. pés 0  sim   1  não 

13. dedos dos pés 0  sim   1  não   

 

C6. Situação do acidente 

1. descarte de agulha 0  sim   1  não 2. reencape de agulha 0  sim   1  não 

3. punção venosa/arterial 0  sim   1  não 4. manipulação descartex 0  sim   1  não 

5. limpeza de materiais 0  sim   1  não 6. preparo de medicação 0  sim   1  não 

7. administração medicação 0  sim   1  não 8. teste glicemia 0  sim   1  não 

9. aspiração vias aéreas 0  sim   1  não 10. tricotomia 0  sim   1  não 

11. curativo 0  sim   1  não 12. mordida 0  sim   1  não 

13. agressão 0  sim   1  não 14. manuseio sonda vesical 0  sim   1  não 

15. retirada sutura 0  sim   1  não 16. manuseio roupas 0  sim   1  não 
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17. manuseio sonda enteral 0  sim   1  não 18. manuseio lixo 0  sim   1  não 

19. manusio cateter venoso 0  sim   1  não 20. banho leito/aspersão 0  sim   1  não 

21. mudança de decúbito 0  sim   1  não 22. auxiliando outros 0  sim   1  não 

23. descarte de luvas 0  sim   1  não 24. descarte materiais 0  sim   1  não 

25. outro 0  sim   1  não 25.1 qual? 

 
 

C7. Causa do acidente 

1. descarte inadequado 0  sim   1  não 2. cansaço 0  sim   1  não 

3. sono 0  sim   1  não 4. desatenção 0  sim   1  não 

5. manuseio inadequado 0  sim   1  não 6, sobrecarga de trabalho 0  sim   1  não 

7. procedimento difícil 0  sim   1  não 8. desatenção do colega 0  sim   1  não 

9. trabalho noturno 0  sim   1  não 10. pressa 0  sim   1  não 

11. falta de habilidade 0  sim   1  não 12. agitação do paciente 0  sim   1  não 

13. não uso de EPI 0  sim   1  não 14. situação de urgência 0  sim   1  não 

15. falta de comunicação 0  sim   1  não 16. falta de treinamento 0  sim   1  não 

17. não cumprimento normas 0  sim   1  não 18. material inadequado 0  sim   1  não 

19. iluminação insuficiente 0  sim   1  não 20. jornada trabalho longa 0  sim   1  não 

21. excesso pessoas setor 0  sim   1  não 22. falta de coletores 0  sim   1  não 

23. destino inadequado 

resíduo 

0  sim   1  não 24. coletor perfuro cheio 0  sim   1  não 

25. outro 0  sim   1  não 25.1 qual? 

 

C8. Usava Equipamento de Proteção Individual no momento      0  sim   1  não 
 

C8.1 Em caso afirmativo, especifique  0  luva   1  gorro   2  óculos    

3  máscara   4  capote   5  avental   6  jaleco   7  bota   8  propé   

99  não se aplica 
 

C8.2 Em caso negativo, justifique a causa 0  não é fornecido pela instituição    

1  desconforto   2  estava indisponível na instituição    

3  não tenho hábito de usar    4  não havia indicação de uso    

5  não sei como usar  6  risco pequeno de contaminação    

7  não sei quando usar   99  Não se aplica 

8  outro   8.1 qual? _______________________________________ 
 

C9. Horário da ocorrência  0  manhã   1  tarde   2  noite 
 

C10. Local da ocorrência 0  enfermaria masculina I    
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1  enfermaria masculina II   2  enfermaria feminina   3  pediatria    

4  CME   5  CTI neonatal   6  CTI pediátrico   7  CTI adulto    

8  centro cirúrgico   9  maternidade   10  Laboratório   11  outro   

11.1 Qual? ________________________________________________ 
 

C11. Conduta imediata com o local exposto 

1. limpeza com água e sabão 0  sim   1  não 

2. limpeza com soro fisiológico 0  sim   1  não 

3. expressão local 0  sim   1  não 

4. antissepsia com álcool 70% 0  sim   1  não 

5. antissepsia com clorexidina  5-20% 0  sim   1  não 

6. sucção local 0  sim   1  não 

7. antissepsia com iodopolvidona – pvpi 10% 0  sim   1  não 

8. nenhuma conduta 0  sim   1  não 

9. outro 0  sim   1  não 

9.1. qual?  

 

C12. Após exposição ocupacional, foi indicado quimioprofilaxia com 

antirretrovirais  0  sim   1  não 

C12.1. Se caso afirmativo, completou o tratamento medicamentoso 

0  sim   1  não   2  não se aplica 

C13. Completou acompanhamento clínico-laboratorial até alta pelo serviço de 

referência  0  sim   1  não   2  não se aplica 

 

D – PREVENÇÃO DE ACIDENTES OCUPACIONAIS BIOLÓGICOS 

 

D1. A instituição colabora com a prevenção de acidentes com riscos 

biológicos 

0  sim   1  não 
 

D2. Recebeu treinamentos sobre proteção aos riscos ocupacionais biológicos 

0  sim   1  não 
 

D3. A instituição fornece Equipamentos de Proteção Individual sempre que 

necessário 

0  sim   1  não 
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D4. Recebeu treinamento sobre o uso de Equipamentos de Proteção Individual 

0  sim   1  não 
 

D5. A instituição fornece perfurocortantes com dispositivos de segurança 

0  sim   1  não 
 

D6. Quais são os materiais com dispositivos de segurança utilizados em seu 

setor 

0  agulha   1  seringa   2  jelco   3  scalp   4  outro   4.1 qual? _____________  
 

D7. Os materiais com dispositivos de segurança contribuem para prevenção 

de acidentes biológicos 

0  sim   1  não 

D8. Recebeu treinamentos sobre o uso de materiais com dispositivos de 

segurança 

0  sim   1  não 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO DE CONHECIMENTO, ATITUDE E PRÁTICAS 

EM SAÚDE DIANTE DOS RISCOS OCUPACIONAIS BIOLÓGICOS 

E – CONHECIMENTO 
 

E.1 Assinale as doenças comuns que podem ser transmitidas durante o seu 

trabalho 

1. tuberculose 0  sim   1  não 2. meningite 0  sim   1  não 

3. HIV/AIDS 0  sim   1  não 4. herpes 0  sim   1  não 

5. hepatite A 0  sim   1  não 6. hepatite B 0  sim   1  não 

7. hepatite C 0  sim   1  não 8. hepatite D 0  sim   1  não 

9. hepatite E 0  sim   1  não 10. malária 0  sim   1  não 

11. doença de chagas 0  sim   1  não 12. ebola 0  sim   1  não 

13. tétano 0  sim   1  não 14. difteria 0  sim   1  não 

15. coqueluche 0  sim   1  não 16. rubéola 0  sim   1  não 

17. sarampo 0  sim   1  não 18. impetigo bolhoso 0  sim   1  não 

19. catapora 0  sim   1  não 20. influenza A (H1N1) 0  sim   1  não 

21. varíola 0  sim   1  não 22. gripe comum  0  sim   1  não 

23. outro 0  sim   1  não 24.1 qual? 

 

E2. Após a exposição com material biológico de paciente fonte sabidamente 

infectado, o MAIOR risco de transmissão ocupacional é a causada pelo vírus 

0  hepatite B   1  hepatite C   2  HIV   3  desconheço 
 

E3. Após a exposição com material biológico de paciente fonte sabidamente 

infectado, o MENOR risco de transmissão ocupacional é a causada pelo vírus 

0  hepatite B   1  hepatite C   2  HIV   3  desconheço 
 

E4. Os acidentes com perfurocortantes mais graves são os relacionados ao 

contato com maior quantidade de material biológico, maior profundidade da 

lesão, instrumentos de grosso calibre, instrumentos previamente utilizados em 

pacientes e maior carga viral do paciente fonte 

0  verdadeiro   1  falso   2  desconheço 
 

E5. A vacinação pré-exposição contra a hepatite B é a principal medida de 

prevenção para a transmissão ocupacional de hepatite B 

0  verdadeiro   1  falso   2  desconheço 
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E6. A única medida eficaz para eliminação do risco de contaminação 

ocupacional pelo vírus da hepatite C e o HIV é a prevenção da ocorrência do 

acidente 

0  verdadeiro   1  falso   2  desconheço 
 

E7. O senhor(a) conhece as medidas de precaução padrão 

0  sim   1  não   2  desconheço 
 

E8. O senhor(a) conhece a técnica adequada para higiene das mãos 

0  sim   1  não   2  desconheço 
 

E9. O senhor(a) conhece a indicação de uso dos Equipamentos de Proteção 

Individual 

0  sim   1  não   2  desconheço 
 

E10. O senhor(a) conhece os procedimentos a serem tomados após sofrer um 

acidente de trabalho com material biológico 

0  sim   1  não   2  desconheço 
 

E11. Existem normas para prevenção de acidentes de trabalho em seu 

ambiente de trabalho 

0  sim   1  não   2  desconheço 
 

E12. O senhor(a) conhece qual o local de referência para atendimento de casos 

de acidentes com material biológico 

0  sim   1  não   2  desconheço 
 

E13. O senhor(a) conhece o conteúdo da Norma Regulamentadora 32 

0  sim   1  não   2  desconheço 

 

F – ATITUDE 
 

F1. Considera necessário a adoção de medidas de precaução padrão para 

todos pacientes hospitalizados 

0  sim   1  não   2  desconheço 
 

F2. O uso de luvas não dispensa a lavagem das mãos 

0  sim   1  não   2  desconheço 
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F3. O uso do avental ou capote é indicado durante procedimentos com risco 

de contato com material infectante ou em procedimento cirúrgico 

0  sim   1  não   2  desconheço 
 

F4. As máscaras denominadas N-95 devem ser utilizadas para o atendimento 

de pacientes em isolamento respiratório, por exemplo tuberculose 

0  sim   1  não   2  desconheço 
 

F5. Os óculos são indicados para proteger os olhos em procedimentos 

invasivos que possam gerar respingos infectantes 

0  sim   1  não   2  desconheço 
 

F6. Os propés produzidos com materiais permeáveis não permitem a proteção 

adequada quando utilizados sobre sandálias e calçados abertos 

0  sim   1  não   2  desconheço 
 

F7. O uso de luvas de procedimento impede as lesões causadas por materiais 

perfurocortantes 

0  sim   1  não   2  desconheço 
 

F8. Os materiais com dispositivos de segurança geralmente são de difícil 

manuseio, facilitando a ocorrência de acidentes de trabalho 

0  sim   1  não   2  desconheço 
 

F9. Considera importante a adoção de normas de biossegurança no ambiente 

hospitalar 

0  sim   1  não   2  desconheço 

 

G – PRÁTICA 
 

G1. Qual periodicidade o senhor(a) adota as medidas descritas abaixo: 

G1.1 Precaução Padrão  

0  sempre    1 na maioria das vezes    2 raramente    3 nunca 

G1.2 Higiene das mãos antes e após o contato com o paciente 

0  sempre    1 na maioria das vezes    2 raramente    3 nunca 

G1.3 Higiene das mãos após a retirada das luvas 

0  sempre    1 na maioria das vezes    2 raramente    3 nunca 
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G1.4 Higiene das mãos após o contato com equipamentos 

0  sempre    1 na maioria das vezes    2 raramente    3 nunca 

G1.5 Utiliza luvas de procedimento durante punções venosas 

0  sempre    1 na maioria das vezes    2 raramente    3 nunca 

G1.6 Reencape de agulhas 

0  sempre    1 na maioria das vezes    2 raramente    3 nunca 

G1.7 Descarte de material perfurocortante em local adequado 

0  sempre    1 na maioria das vezes    2 raramente    3 nunca 

G1.8 Troca do coletor de perfurocortantes após utilização do limite máximo 

0  sempre    1 na maioria das vezes    2 raramente    3 nunca 

G1.9 Manipulação do interior do coletor de perfurocortante 

0  sempre    1 na maioria das vezes    2 raramente    3 nunca 

G1.10 Preferência pelo uso de materiais com dispositivo de segurança 

0  sempre    1 na maioria das vezes    2 raramente    3 nunca 

G1.11 Utiliza adornos (brincos, anéis, pulseiras, cordões) durante o trabalho 

0  sempre    1 na maioria das vezes    2 raramente    3 nunca 
 

G2. Em sua prática assistencial, marque qual periodicidade o senhor(a) utiliza 

os EPI abaixo, quando existe a indicação de uso: 

G2.1 Luva: 0  sempre    1 na maioria das vezes    2 raramente    3 nunca 

G2.2 Gorro: 0  sempre    1 na maioria das vezes    2 raramente    3 nunca 

G2.3 Óculos: 0  sempre    1 na maioria das vezes    2 raramente    3 nunca 

G2.4 Máscara: 0  sempre    1 na maioria das vezes    2 raramente    3 nunca 

G2.5 Capote/Avental: 0  sempre    1 na maioria das vezes    2 raramente    3 

nunca 

G2.6 Jaleco: 0  sempre    1 na maioria das vezes    2 raramente    3 nunca 

G2.7 Calçado Fechado: 0  sempre    1 na maioria das vezes    2 raramente    3 

nunca 

G2.8 Bota: 0  sempre    1 na maioria das vezes    2 raramente    3 nunca 

G2.9 Propé: 0  sempre    1 na maioria das vezes    2 raramente    3 nunca 
 

G3. O senhor(a) utiliza seu jaleco fora do ambiente de trabalho 

0  sim   1  não 
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G4. Como está seu esquema de vacinação para difteria e tétano 

0  última dose há menos de 10 anos   1  última dose há mais de 10 anos   2  

desconheço 
 

G5. Como está seu esquema de vacinação para hepatite B 

0  completo   1  incompleto   2  desconheço 
 

G6. O senhor(a) já realizou o exame de anti-HBs? Qual foi o resultado? 

0  sim, reagente   1  sim, não reagente   2  não   3  desconheço 
 

G7. O senhor(a) prática as recomendações descritas pela Norma 

Regumamentadora 32 

0  sim   1  não   2  desconheço 
 

G8. Seguiu o protocolo de profilaxia pós-exposição biológica de sua 

instituição 

0  sim   1  não   2  desconheço 

 

Muito obrigado por sua participação! 
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APÊNDICE D – ROTEIRO PARA DISCUSSÕES INDIVIDUAIS E EM GRUPO 

1. Apresentação da pesquisa, pesquisador e participante(s). 

 

2. Como foi seu acidente de trabalho com material biológico? 

(Apresentação e discussão da descrição dos acidentes de trabalho com agentes 

biológicos a partir dos dados coletados nos questionários) 

 

3. Por que esse tipo de acidente acontece? Qual foi a causa? 

(Apresentação e discussão das situações e causas dos acidentes de trabalho 

com agentes biológicos a partir dos dados coletados nos questionários) 

 

4. Como você acha que esse acidente poderia ter sido evitado? 

(Apresentação e discussão de temas identificados pelo questionário de 

conhecimento, atitude e práticas em saúde diante dos riscos ocupacionais 

biológicos) 

 

5. Como você acha que podemos evitar novos acidentes com agentes 

biológicos?  

(Estimular a construção de estratégias de prevenção a partir da sugestão dos 

trabalhadores). 

 

6. O que a instituição pode fazer para colaborar com a prevenção de acidentes 

de trabalho com agentes biológicos? 

 

7. O que você (o participante) pode fazer para colaborar com a prevenção dos 

acidentes de trabalho com agentes biológicos? 
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ANEXO A – CARTA DE ANUÊNCIA 
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ANEXO B – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP DA INSTITUIÇÃO 

PROPONENTE 
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ANEXO C – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP DA INSTITUIÇÃO 

COPARTICIPANTE 
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ANEXO D – SINALIZAÇÃO PARA PRECAUÇÃO PADRÃO 
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ANEXO E – FOLDER 
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ANEXO F – PÔSTER 
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ANEXO G – CAMPANHA PREVENCIONISTA ATRAVÉS DA INTRANET 

 


