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RESUMO 

 

 

O profissional de enfermagem dentro do ambiente de trabalho é responsável pela realização 

de procedimentos invasivos e atividades que a expõe ao contato direto com sangue e 

secreções contaminadas. O presente artigo tem como tema, acidentes biológicos entre os 

profissionais de enfermagem. O objetivo do estudo é investigar, na literatura, os riscos e 

acidentes biológicos abordados nas produções científicas e as medidas de prevenção e 

proteção a saúde do profissional de enfermagem. O Método foi de revisão de literatura. 

Buscando artigos científicos nas seguintes bases de dados: Literatura Latino-americana em 

Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Eletronic Library Online (SCIELO) e Base de Dados 

de Enfermagem (BDENF), e foram selecionados artigos dos últimos 10 anos, na íntegra, em 

português, que contenham os descritores: enfermagem, acidentes biológicos e risco e 

prevenção buscando responder ao objetivo do estudo. As discussões demonstraram que os 

profissionais de enfermagem necessitam de um programa de formação permanente, visando 

informar e capacitar os enfermeiros quanto aos acidentes biológicos, com intuito de preservar 

a saúde e integridade do trabalhador enfermeiro, favorecendo, assim, a qualidade de vida em 

seu trabalho.  

 

Palavras-chave: Enfermagem. Acidentes biológicos. Risco e Prevenção. 

 

 

ABSTRACT 

  

 

Nursing professionals within the workplace is responsible for carrying out invasive 

procedures and activities that expose it to direct contact with blood and contaminated 

secretions. This article has as its theme, biological accidents among nursing professionals. 

The objective of the study is to investigate, in the literature, the risks and biological accidents 

addressed in scientific production and measures to prevent and protect the health of nursing 

professionals. The method was a literature review. Seeking scientific articles in the following 

databases: Latin American Literature in Health Sciences (LILACS), Scientific Electronic 

Library Online (SciELO) and Nursing Database (BDENF), and were selected articles from the 

last 10 years, in full, in Portuguese, containing the descriptors: nursing, biological accidents 

and risk prevention and seeking to respond to the objective of the study. The discussions 

showed that nursing professionals need a permanent training program, aiming to inform and 

empower nurses as to biological accidents, in order to preserve the health and integrity of the 

nurse worker, favoring thus the quality of life in their work. 

 

Key-words: Nursing. Biological accidents. Risk and prevention. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente artigo leva a uma reflexão sobre os riscos e acidentes biológicos entre os 

profissionais de enfermagem. A preocupação com os riscos e acidentes de trabalho é muito 

antiga. A primeira lei contra acidentes de trabalho no Brasil foi promulgada em 15 de janeiro 

der 1919. Mendes (1995) e Ribeiro (1998) ressaltam que em relação à essa época, a legislação 

trabalhista brasileira contra acidentes de trabalho, observava períodos de avanços e 

retrocessos. 

Os riscos ocupacionais e o acidentes de trabalho vivenciado pelos enfermeiros está 

relacionado a condições individuais e institucionais, os agravos podem ser de ordem física, 

psicológica e/ou social. Esses profissionais da saúde estão expostos a múltiplos e variados 

riscos relacionados a agentes químicos, físicos, biológicos, psicossociais e ergonômicos 

(SANTOS et al., 2012).  

Por meio de levantamentos bibliográficos, no estudo de Ribeiro e Shimizu (2007), 

concorda-se com estes autores quando comentam que, a maior frequência de acidentes de 

trabalho com enfermeiros é dentro das unidades de saúde e hospitais porque os trabalhadores 

estão expostos a riscos advindos do desenvolvimento de atividades assistenciais diretas e 

indiretas, cuidados prestados diretamente a pacientes e em organização, limpeza, desinfecção 

de materiais, de equipamentos e do ambiente.  

O estudo apresentado é de importância para o profissional de saúde principalmente 

ao profissional de enfermagem, pois os fatores de riscos ambientais estão presentes 

diariamente em suas atividades, neste sentido, cabe aos gestores fazer a avaliação contínua  

dos mesmos de forma a minimizarem os seus impactos financeiros e de recursos humanos 

para a instituição. 

O profissional em saúde, no caso em estudo os profissionais de enfermagem tem 

conhecimento dos fatores que alteram sua percepção de risco como sobrecarga, fadiga, 

estresse entre outros. Tem conhecimento e informação sobre a necessidade do uso de 

Equipamento de Proteção Individual (EPI) adequado e de técnicas seguras durante a 

assistência, não são suficientes para determinar uma prática profissional segura. 

Assim, tem-se a necessidade de uma investigação atual sobre os riscos e acidentes 

direcionada à compreensão dos reais fatores que levam estes profissionais à exposição 

ocupacional, trazendo a esses uma informação atual e conscientização para o uso adequados 

dos EPIs, durante a jornada de trabalho.   
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O presente artigo trata-se de um estudo descritivo, segundo Mendes (2008, p. 758) 

tem o “objetivo de proporcionar informações sumarizadas dos contidos no total de elementos 

das amostras estudadas”. Com pesquisa bibliográfica, segundo Lakatos e Marconi (2001, p. 

183) dizem que: 

[...] abrange toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema estudado, desde 

publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, 

materiais cartográficos, etc. [...] e sua finalidade é colocar o pesquisador em contato 

direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto [...]. 

Em suma, todo trabalho científico, toda pesquisa, deve ter o apoio e o embasamento 

na pesquisa bibliográfica, para que não desperdice tempo com um problema que já foi 

solucionado e possa chegar a conclusões inovadoras (LAKATOS; MARCONI, 2001) 

Para alcançar o objetivo, propôs-se no estudo a revisão da literatura, que segundo 

Mendes et al (2008, p. 759), este método de pesquisa permite, 

A síntese de múltiplos estudos publicados e possibilita conclusões gerias a respeito 

de uma área particular de estudo. Este tipo de pesquisa tem o potencial de construir 

conhecimento em enfermagem, produzindo um saber fundamental e uniforme para 

os enfermeiros realizarem uma prática de qualidade.  

A pesquisa e a busca dos artigos foram realizadas nos meses de fevereiro e março de 

2016, nas bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS), Scientific Eletronic Library Online (Scielo), Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) 

utilizando das palavras-chave: enfermagem, acidentes biológicos e riscos e prevenções 

pesquisados somente em publicações em periódicos brasileiros, dos últimos 10 anos.  

Os critérios de inclusão foram os artigos publicados no período de 2005 a 2015, em 

periódicos indexados nas bases eletrônicas citadas, escritos em português, com identificação 

de texto, autor, volume, título, caracterização do texto-tema, objetivos, metodologia, 

resultados e conclusão e que abordam o tema assistência e gerenciamento, perspectiva na 

visão da enfermagem. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 ACIDENTES DE TRABALHO 

 

Para o Ministério da Saúde o termo “acidentes de trabalho” relaciona a todos os 

acidentes ocorridos durante a atividade de trabalho ou no trajeto de casa para o trabalho e  

vice-versa, também são entendidos, como acidentes as ocorrências que causam morte ou 

danos à saúde e consequentemente levando à diminuição da capacidade para o trabalho 

(BRASIL, 2002). 

Em função dos ambientes hospitalares serem complexos e considerados insalubres, 

os trabalhadores atuantes estão expostos a inúmeros riscos durante o desenvolvimento de seu 

processo de trabalho, Como resultados, existem riscos potenciais aos quais podem estar 

expostos, dependendo da atividade que desenvolve (NISHIDE et al., 2004). 

Os profissionais de saúde, principalmente os enfermeiros conforme Nishide et al. 

(2004), estarem em constante riscos de acidentes ocupacionais, somente com o advento dos 

primeiros casos relatados de doentes acometidos pela Síndrome de Imunodeficiência 

Adquirida – AIDS, em 1981, surgiu grande preocupação e medo do contágio por acidentes 

quando estes prestam cuidados a pacientes com tal diagnóstico (BRASIL, 2002). Segundo a 

Associação Brasileira de Enfermagem (2006), no Brasil, o primeiro caso de contaminação foi 

notificado em 1997, referindo-se a uma auxiliar de enfermagem contaminada pelos vírus HIV, 

com confirmação de AIDS, devido a um acidente de trabalho com material perfurocortante 

ocorrido em 1994, em São Paulo. 

As doenças ocupacionais e os acidentes de trabalho constituem um importante 

problema de saúde pública em todo o mundo. As estimativas da Organização Internacional do 

Trabalho revelam a ocorrência anual de 160 milhões de doenças ocupacionais, 250 milhões de 

acidentes de trabalho e 330 mil óbitos, baseando-se somente em doenças não transmissíveis 

(GAPARINI, 2005). 

Os acidentes de trabalho com material perfuro cortantes, conforme Sarquis e Felli 

(2002) é a principal causa de acidente pelos profissionais de enfermagem, representando 

sérios problemas às instituições, tanto pela frequência que ocorrem, quanto pela gravidade 

sobre a saúde do trabalhador. Conforme Castro (2009), profissionais de enfermagem que se 

acidentam no ambiente de trabalho sente medo de se contaminarem, ansiedade, depressão, 

medo da morte, na expectativa do resultado do exame anti-HIV, expressam também raiva do 

próprio trabalho. 
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Segundo o Ministério da Saúde os acidentes de trabalho com secreções contaminadas 

precisam ser cuidados como caso de emergência médica, já que as medidas preventivas contra 

os vírus do HIV e hepatite B precisam ser iniciadas assim que for constatado e notificado o 

acidente para eficácia do tratamento (BRASIL, 2006). 

Ainda para o Ministério da Saúde, Brasil (2002), as doenças do trabalho são um 

conjunto de fatores que causam danos ou agravos à saúde do trabalhador, acarretados por 

situações de riscos no ambiente de trabalho, que podem se manifestar de forma lenta, podendo 

levar até mais de 20 anos para serem manifestadas, doenças por contaminação acidental 

durante o exercício de sua função e doenças endêmicas adquiridas pela rotina do trabalho. 

 

2.2 ACIDENTES BIOLÓGICOS 

 

Com referência à composição da força de trabalho, mostram que o quantitativo de 

pessoal de enfermagem nos hospitais esta aquém do necessário (SCHIMIZU, 2000). E 

também, quando o número de profissionais da saúde é reduzido, predispõe perigos a quem 

assume trabalhos em alta sobrecarga, com desgastes físicos e mentais intensos (RIBEIRO; 

SHIMIZU, 2007).  

São diversos os fatores que aumentam ou diminuem os riscos e acidentes aos quais 

se está exposto, em todas as situações ao longo da vida, segundo Santos et al. (2012, p. 205): 

As chances que cada pessoa tem de adquirir doenças variam e são dependentes de 

fatores biológicos, sociais, culturais e ambientais aos quais cada indivíduo está 

exposto. Estes fatores são denominados riscos e caracterizam-se como a 

probabilidade e as chances maiores ou menores de determinado grupo populacional 

adoecer ou morrer por alguma doença. Numa sociedade capitalista, como a que 

vivemos, a população passa a maior parte da vida no ambiente de trabalho, sendo, 

portanto, este o local de interesse deste estudo.  

No estudo de Santos et al. (2012) comentam que os riscos ocupacionais são aqueles 

aos quais o profissional está exposto quando no ambiente de trabalho enquanto executa suas 

funções e atribuições profissionais. Estes riscos, nem sempre estão evidentes, podem ser ou 

estar ocultos por falta de conhecimento ou de informação. Esta situação é ainda mais 

preocupante e agravante do risco, pois o profissional trabalhador sequer suspeita da sua 

existência. O risco ocupacional pode ainda estar latente, só se manifestando e ocasionando 

danos em situações de emergência ou condições de estresse. Uma terceira condição é a do 
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risco real. Ele é conhecido por todos, entretanto, não existe possibilidade de controle, devido 

ao elevado custo que representa para a instituição ou por falta de vontade política.  

Na perspectiva dos riscos ocupacionais vivenciados pelos profissionais da saúde, o 

acidente de trabalho está relacionado a condições individuais e institucionais. O 

contexto, as condições coletivas e os recursos para o seu enfrentamento produzem 

maior suscetibilidade aos agravos que podem ser de ordem física, psicológica e/ou 

social. Esses profissionais se expõem rotineiramente a múltiplos e variados riscos 

relacionados a agentes químicos, físicos, biológicos, psicossociais e ergonômicos 

(SANTOS et al., 2012, p. 206).  

Os riscos físicos relacionados à vulnerabilidade, segundo Chiodi e Marziale (2006, p. 

217) são: “ruídos, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes, 

não ionizantes, infrassom e ultrassom”. Os riscos químicos relacionam-se a substâncias: 

Compostos ou produtos químicos que possam penetrar no organismo pela via 

respiratória nas formas de poeira, fumo, névoa, neblina, gás ou vapor, ou que, pela 

natureza da atividade e exposição, possam ter contato ou ser absorvidos pelo 

organismo através da pele ou por ingestão (CHIODI; MARZIALE, 2006, p. 217). 

Os riscos psicossociais associam-se à fadiga e à tensão; à perda do controle sobre o 

trabalho; ao impacto dos rodízios do trabalho noturno e em turnos, das horas extras, das 

dobras de plantão; ao trabalho subordinado; a desqualificação do trabalhador; ao trabalho 

parcelado com a fragmentação e repetição de tarefas; ao ritmo acelerado de trabalho 

(CHIODI; MARZIALE, 2006). Já os fatores ergonômicos são relacionados à adoção de 

postura inadequada e/ou prolongada durante o transporte e movimentação dos usuários, 

equipamentos, materiais, mobiliário não reguláveis, ritmos de trabalho, esquema de horários 

em turnos entre outros.  

Os riscos biológicos, segundo Silva et al. (2009, p. 60) são: 

Agentes biológicos: bactérias, fungos, protozoários e vírus Esses são os mais 

evidentes devido à exposição a sangue e fluidos corpóreos causadores de infecções, 

ocasionados por patógenos veiculados pelo sangue como o vírus da hepatite B 

(HBV), o vírus da hepatite C (HVC) e da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida - 

AIDS (HIV), os quais podem ser letais.  

No estudo de Oliveira e Paiva (2011), comentam que dentro do ambiente hospitalar 

existe certa negligencia quanto ao uso de medidas de precaução como: uso de equipamento de 

proteção individual (EPI), lavagem das mãos, vacinação contra hepatite B e descarte 

adequado de material perfuro cortante. A falta do cumprimento das normas de segurança 
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somada ao ritmo acelerado de trabalho dos profissionais potencializa os riscos de um acidente 

envolvendo o profissional de saúde. 

Com relação aos riscos ocupacionais Silva et al. (2010) apresentam outras causas 

importantes de agravos à saúde do trabalhador de enfermagem estão relacionadas às 

inadequadas condições de trabalho, improviso de instalações e materiais e ausência de 

recursos desejáveis para a orientação, informação e proteção dos profissionais. Estes fatores 

também são facilitadores do adoecimento e ocorrência de acidentes.  

A incidência de acidentes e problemas de saúde provenientes do trabalho, bem como 

a procura por mecanismos capazes de preveni-los é uma preocupação mundial, pois o 

acidente do trabalho representa um impacto negativo à vida do trabalhador, além de significar 

um custo que afeta consideravelmente à economia (SILVA, 2011).  

Em enfermagem, destaca-se a importância dos impactos econômicos e laborais 

ocasionados à instituição e aos profissionais quando acometidos por um acidente de trabalho, 

tornando-se causa importante de absenteísmo e de sequelas de lesões (DUARTE; MAURO, 

2010). Os fatores de riscos ambientais estão presentes diariamente nas atividades do 

profissional de saúde, neste sentido, cabe aos gestores fazer a avaliação continua dos mesmos 

de forma a minimizarem os seus impactos financeiros e de recursos humanos para a 

instituição. 

 

2.3 PREVENÇÃO DE ACIDENTES: PROFISIONAL DE ENFERMAGEM 

 

Ao tratar a prevenção de acidentes dos trabalhadores de enfermagem, é possível 

perceber que devido ao tipo de trabalho realizado expõe estes profissionais a diversidades de 

riscos, entre eles, os causados por agentes biológicos, químicos, físicos, ergonômicos, dentre 

outros. Como explicam Nishide e Benatti (2004), que os hospitais são considerados  

insalubres, por receber pacientes com diversas doenças infectocontagiosas e agrupá-los em 

um mesmo local, o que causa um elevado grau de riscos biológicos para os profissionais. 

Já Oliveira e Paiva (2011), a negligência quanto ao uso de medidas de precaução 

relaciona-se ao conhecimento e à atitude dos profissionais. O desconhecimento sobre 

biossegurança e controle de infecções, a falta de preparo psicológico para a assistência fora de 

ambiente hospitalar especializado, o estresse em situações de urgência e emergência, e o 

desconhecimento da situação clínica do paciente contribuem de forma negativa para o risco 

ocupacional.  
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Duarte e Mauro (2010) comentam sobre a qualidade no atendimento hospitalar está 

relacionada, entre outras coisas, às instalações físicas, aos equipamentos e aos instrumentais 

utilizados. Neste contexto, cabe certo destaque aos profissionais de enfermagem, por 

possuírem atividades vinculadas diretamente ao “cuidado” durante as 24 horas da assistência 

prestada, colocando-os em contato permanente com o usuário e os familiares e por vezes sob 

forte pressão. Com essa responsabilidade, estes profissionais podem desencadear processos de 

estresse quando o atendimento envolve muito desgaste físico e emocional.  

Magagnini (2009), a exposição dos trabalhadores de saúde aos fluidos biológicos se 

deve, em parte, às formas de organização do trabalho. Frequentemente, os trabalhadores de 

saúde se sobrecarregam com vários plantões em turnos alternados, manipulam instrumentos 

inseguros, bem como não utilizam Equipamento de Proteção Individual (EPI) adequado. 

Assim, os profissionais da saúde devem ser orientados e receber treinamentos com a 

finalidade de prevenir eventuais acidentes, tais como uso de EPI, descarte adequado dos 

perfuro cortantes, imunização dos profissionais, preparo técnico da equipe, entre outras 

medidas que possam dificultar a exposição biológica por parte do profissional (NISHIDE, 

2004). A partir deste contexto busca-se segurança para que o profissional perceba seu trabalho 

como fonte de satisfação e crescimento pessoal. 

A Secretaria do Estado da Saúde de São Paulo (SESSP, 2003) diz que reconhecer os 

fatores de risco no ambiente de trabalho é de fundamental importância para a escolha de 

medidas preventivas, e para isso é necessário observar de forma criteriosa as condições de 

exposição destes trabalhadores no local de serviço. 

O Guia Técnico de riscos biológicos, a Norma Regulamentadora 32 (2005) criada no 

Brasil, tem o objetivo de estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de 

proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles 

que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral. 

Encontramos nos estudos de Carvalho (2009) e Neves (2011), a melhor maneira de 

se prevenir contra acidentes biológicos é o emprego das precauções padrão, que preconizam 

medidas a ser seguido por todos os trabalhadores da saúde ao cuidarem de pacientes ou 

manusearem objetos contaminados, entre elas, o uso de EPI's é a principal barreira de 

proteção contra esses acidentes. 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) apresenta as precauções 

padrão são grupos de medidas realizadas para minimizar os riscos de transmissão por agentes 

patógenos no ambiente hospitalar, tais como lavagem das mãos (após procedimentos com ou 

sem proteção), uso de luvas (quando houver contato com sangue ou secreção), máscaras, 
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protetor de olhos, protetor de face (principalmente em situação que ocorra respingos de 

sangue), avental (para proteção de superfície corporal, em situação de exposição a sangue e 

líquido corporal) (BRASIL, 2007). 

Neste contexto Campos (2005) e Martinez (2009) também comentam que a 

higienização das mãos é recomendada antes e depois de procedimentos como preparo da 

medicação e nebulização, manejo do paciente, preparo de materiais, embora seja de 

fundamental importância para prevenção da contaminação por contato manual, tais medidas 

não são seguidas a rigor. Portanto, Brasil (2007), as mãos representam a mais importante 

fonte de transmissão de agentes microbianos na assistência ao paciente, a pele possui milhares 

de microorganismos que podem ser transmitidos pelo contato direto (pele com pele) ou 

indireto (por superfície ou objetos contaminados). 

O uso de antissépticos na higienização das mãos são produtos que têm a função de 

diminuir a quantidade de microorganismos transitórios e residentes da pele (PAZ, 2011).  São 

substâncias de fácil manuseio e acesso com boa resolubilidade no combate aos agente 

patógenos. 

Na exposição biológica, Caixeta e Branco (2005) comentam que os EPI's funcionam 

como barreira de proteção e necessitam ser utilizados em qualquer situação de risco para o 

profissional. 

Para Carvalho (2009), o uso do jaleco como EPI para o profissional da saúde é 

considerado um importante fator para diminuir a chance de acidente ocupacional, assim como 

a adoção de medidas assépticas e a criação de normas, conduta e procedimentos. 

Portanto, Valim (2011), em seu estudo comenta que, muitas vezes os trabalhadores 

da saúde ignoram ou não possuem o entendimento sobre a importância do uso correto do EPI, 

o que tem sido um tabu para a utilização de luvas em procedimentos de administração de 

medicação endovenosa. 

A prevenção de acidentes também está relacionada ao conhecimento do profissional 

de saúde sobre a biossegurança, e o uso de EPI’s, conforme a Norma Regulamentadora 32, 

(luvas, máscaras, gorros, óculos de proteção, aventais e botas), lavagem das mãos, descarte 

adequado de roupas e resíduos, material perfuro cortante adequadamente acondicionado e 

todos os profissionais vacinados contra a Hepatite B reduzem as chances de contaminação 

biológica entre os profissionais da saúde. 
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2.4 BIOSSEGURANÇA 

 

A biossegurança consiste em um conjunto de ações cuja finalidade é de prevenir, 

controlar, minimizar ou extinguir riscos existentes nos processos de trabalho que coloquem 

em risco a saúde e o meio ambiente (PAZ, 2011). 

Conforme Prade et al. (1995) e Hinrichsen (2004) definem biossegurança como o 

conjunto de ações voltadas para a prevenção, minimização ou eliminação de riscos inerentes 

às atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação de 

serviços, riscos que podem comprometer a saúde do homem, dos animais do meio ambiente 

ou a qualidade dos trabalhadores desenvolvidos. 

A biossegurança no Brasil, atualmente está vinculada à Lei 11.105, de 25 de março 

de 2005 que dispõe sobre a Política Nacional de Biossegurança. A Lei nº 8.974, de 4 de 

janeiro de 1995 criou a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, uma dimensão ampla 

que extrapola a área da saúde e do trabalho, sendo empregada quando há referência ao meio 

ambiente e à biotecnologia (HINRICHSEN, 2004). 

Desta forma, a saúde dos trabalhadores abrange um capo específico da área da saúde 

pública no Brasil, que procura atuar através de procedimentos próprios com a finalidade de 

promover e proteger a saúde das pessoas envolvidas no exercício do trabalho. Assim, voltada 

para a saúde do trabalhador, tem-se a Portaria nº 37 de 06 de dezembro de 2002, que institui a 

Norma Regulamentadora (NR 32), que trata especificamente da Segurança e Saúde do 

Trabalho nos Estabelecimentos de Assistência a Saúde (MASTROENI, 2006). 

A biossegurança é organizada pela Comissão de Biossegurança em Saúde (CBS), 

suas atribuições, conforme o guia de biossegurança são: 

Participar e acompanhar nos âmbitos nacional e internacional, da elaboração e 

reformulação de normas de biossegurança; proceder ao levantamento e análise das 

questões referentes à biossegurança, visando identificar seus impactos e suas 

correlações com a saúde humana; propiciar debates públicos sobre biossegurança, 

por intermédio de reuniões e eventos abertos à comunidade; estimular a integração 

de ações dos diversos órgãos do Sistema Único de Saúde (SUS), nas questões de 

biossegurança em saúde; e assessorar, nas atividades relacionadas à formulação, à 

atualização e à implementação da Política Nacional de Biossegurança (BRASIL, 

2010, p. 2). 

A adesão de medidas de biossegurança é fundamental para que ocorra a prevenção de 

acidentes biológicos (SILVA; ZEITOUNE, 2009). 
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Apesar de importantes, as precauções padrão não são suficientes para diminuir o 

número de acidentes de trabalho com exposição biológica, sendo recomendado, além destas 

medidas, o uso de dispositivos de segurança tais como agulhas retráteis, um ótimo sistema de 

prevenção por perfuro cortantes (SARQUIS; FELLI, 2002). 

No estudo de Sarquis e Felli (2002), comentam que, para diminuição do índice de 

contaminação com material perfuro cortante é importante não apenas uma educação 

continuada em campo de trabalho com profissionais da saúde, mas também dar a liberdade 

para que estes entendam como funciona a organização de trabalho em que atuam, para que 

trabalhem mais seguros. 

Silva e Zeitoune (2009), também nos diz que, para controle e diminuição da 

ocorrência a de acidentes e doenças ocupacionais, é de suma importância a realização de 

educação em saúde para todos os trabalhadores envolvidos com o setor. A educação no local 

de trabalho auxilia os profissionais no intuito de que estes exerçam suas tarefas com confiança 

e qualidade, estabelecendo um padrão nos serviços de assistência à saúde. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com os autores Sarquis e Felli (2002), Chiodi e Marziale (2006), Martinez 

(2009), Neves et al. (2011) e Paz (2011), acidentes de trabalho envolvendo material biológico 

são característicos da equipe de saúde, sendo que estes profissionais estão em constante 

exposição a agentes biológicos ao prestarem assistência a pacientes com diversas doenças. 

Para Caixeta e Branco (2005), o termo acidentes de trabalho envolve não somente os 

acidentes causados no ambiente de trabalho, mas também os ocorridos no trajeto de ida ou 

volta do serviço. Acidentes envolvendo agentes biológicos podem se manifestar de forma 

lenta, levando até mais de duas décadas para aparecerem os sintomas. 

Para Nishide (2004), os hospitais são responsáveis pelo maior número de acidentes 

entre profissionais da saúde comparados a outros locais de atuação para o trabalhador da 

saúde. Isso porque eles são considerados insalubres, abrigam pacientes de diversas 

enfermidades muitas vezes contagiosas, pelo alto número de procedimentos invasivos  

realizados nos pacientes, profissionais que operaram em situações inadequadas. 

O trabalho dos profissionais de saúde no âmbito hospitalar está voltado à reabilitação 

e cura do paciente, o que a torna responsável pelos cuidados contínuos destes, fazendo parte 
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da sua rotina, a administração de medicamentos, grande parte por via endovenosa (SILVA; 

ZEITOUNE, 2009). 

Concorda-se com o estudo de Oliveira e Murofuse (2001), que referem aos 

profissionais de saúde como um todo, a precariedade das condições de trabalho, somadas à 

dificuldade de convivência com os colegas de profissão, acarretam prejuízos na vida cotidiana 

privada. Tendo em vista a permanência no hospital, devido às escalas extras de plantões, esses 

trabalhadores se vêem formados a abdicar do seu lazer em prol de melhores condições 

salariais. Para isso, sacrificam parte do tempo dedicado a convivência familiar, o que gera em 

sentimento de vazio e fragilização dos laços afetivos. 

Entre os profissionais de saúde acidentados, são os profissionais de enfermagem que 

representam o maior índice, pela complexidade de seu trabalho (SARQUIS; FELLI, 2002; 

BARBOZA; SOLER, 2003; RIBEIRO; SHIMIZU, 2007). 

Na busca por minimizar os riscos ocupacionais entre os profissionais da saúde, foram 

estabelecidas as precauções padrão, conforme o Ministério da Saúde e a Norma 

Regulamentadora n. 32, que apresenta as precauções padrão para todos os trabalhadores da 

área da saúde para fins de reduzir o risco de acidentes de trabalho. Entre as precauções, a mais 

preconizada é o uso do equipamento de proteção individual (EPI), que serve como barreira de 

proteção contra agentes causadores de doenças sendo muitas vezes ignorado pelos 

trabalhadores. 

De acordo com a pesquisa, pode-se observar que os acidentes envolvendo agulhas 

são os principais responsáveis por expor os profissionais de saúde ao risco de adquirir 

infecções graves como a AIDS, Hepatite B e C (BREVIDELLI; CIANCIARULLO, 2002). 

Ainda, assim, procedimentos de risco como o reencape de agulhas é prática rotineira. Cabe 

destacar que o descarte inadequado de objetos perfurocortantes também é um fator envolvido, 

embora pesquisadores relacionem a introdução ao uso de recipientes padronizados para 

descarte desse tipo de objeto como fator de incentivo ao descarte apropriado, evitando parte 

dos acidentes por esse motivo (OLIVEIRA et al., 2008). 

Para Neves (2011), Valim (2011) e Vieira (2011), concluem que o não uso dos 

equipamentos se deve pelo trabalhador não compreender a importância dos EPI’s para a sua 

saúde ou pela ausência destes equipamentos, trabalho sobrecarregado ou até mesmo por não 

conhecerem as medidas de biossegurança. 

Neste estudo, concorda-se com Silva (2009), que, para diminuir os acidentes de 

trabalho é necessária uma educação permanente no local de trabalho, pois atualizando esses 
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profissionais sobre as medidas preventivas esclareceriam as dúvidas a respeito dos riscos a 

que estão expostos e os deixam mais críticos a respeito da utilização dos EPI’s. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A incidência de acidentes de trabalho envolvendo profissionais de saúde, 

principalmente os enfermeiros, ainda é relevante. Nesse contexto, torna-se importante buscar 

estratégias que possibilitem a redução dos danos em saúde, como acidentes, mortes, doenças e 

sequelas produzidas pelas condições de trabalho. 

Para se reduzir a incidência de Acidentes do trabalho é importante a prevenção, 

conforme sustenta a Constituição da República Federativa do Brasil e pela Legislação 

trabalhista, as quais direcionam suas preocupações em torno da promoção e prevenção, no 

intuito de resguardar a saúde do trabalhador, minimizar os danos morais e financeiros do 

empregador, assegurando os direitos de ambas as partes. 

A identificação dos principais riscos biológicos aos quais os profissionais de 

enfermagem estão expostos dentro do ambiente de trabalho, além das tomadas preventivas é 

importante acrescentar também ações de educação em saúde, conscientização, interesse, 

participação ativa do enfermeiro nos cuidados durante a execução de suas tarefas ao utilizar 

materiais ou métodos potencialmente infectantes, entre outros. 

Conclui-se que, para a redução de acidentes de trabalho é importante ter programas 

de prevenção de acidentes e só se torna eficaz, se o profissional de saúde o enfermeiro passa a 

ser multiplicador da conscientização sobre os fatores de risco e passam a colocar em práticas 

os métodos que orientam a prevenção.    
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