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1. APRESENTAÇÃO 

 

Elaborada sob a forma de artigo, esta dissertação, produto final do Mestrado 

Profissional em Saúde Coletiva com Área de Concentração em Epidemiologia em Serviços de 

Saúde com ênfase em Vigilância em Saúde, foi redigida de acordo com as normas para 

publicação no periódico Caderno de Saúde Pública. O seu desenvolvimento representou um 

grande momento de aprofundamento no estudo dos acidentes de trabalho que envolvem 

materiais biológicos e suas consequências, assim como me possibilitou um olhar sobre o mundo 

do trabalho da enfermagem, profissão tão necessária em todas as instituições de saúde e presente 

em algum momento de nossas vidas. 

A motivação da pesquisa se deu durante meu trabalho no Centro de Referência em 

Saúde do Trabalhador (CEREST) do Tocantins, através do processo de qualificação das 

notificações dos acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Chamou-me a atenção a 

frequência dessas notificações entre os trabalhadores da enfermagem no Estado, 

principalmente, em um determinado hospital em um dos municípios do Estado. 

A dissertação apresenta, inicialmente, os objetivos e justificativas da pesquisa; 

posteriormente, a revisão de literatura que, dividida em cinco tópicos, traz elementos teóricos 

sobre: a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (PNSTT), trabalhadores 

da enfermagem; riscos biológicos aos trabalhadores da enfermagem; profilaxia pós-exposição, 

subregistro e subnotificação dos agravos em Saúde do Trabalhador. Na sequência, encontra-se 

o artigo “Acidentes de Trabalho com Exposição a Material Biológico em Trabalhadores da 

Enfermagem de uma Unidade Hospitalar Pública no Tocantins”, no qual são apresentados: 

metodologia, considerações éticas, resultados e discussão do trabalho desenvolvido durante o 

mestrado. 

Os resultados foram divididos em duas partes: 1ª parte - perfil dos trabalhadores da 

enfermagem, segundo dimensões sociodemográficas, ocupacionais e relacionadas aos 

acidentes, de acordo com as notificações de Acidentes de Trabalho com Exposição a Material 

Biológico (AT-EMB) entre os trabalhadores da enfermagem, ocorridos no período de 2012 a 

2015 em uma Unidade Hospitalar Pública (UHP) no Tocantins; 2ª parte – observações 

sistemáticas do ambiente e processos de trabalho atuais dos trabalhadores da enfermagem na 

UHP no Tocantins. 

Na discussão foi feita a relação entre as características dos acidentes notificados no 

Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) com os achados da observação 

sistemática e comparações com achados de outros estudos. O item das considerações finais 
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apresenta os principais achados da pesquisa, respondendo, desse modo, aos objetivos propostos 

e recomendando medidas de promoção da saúde e prevenção de novos casos de AT-EMB. Por 

fim, nos anexos encontram-se o parecer consubstanciado do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) 

do ISC/UFBA, termos de anuência da Superintendência de Vigilância e Proteção à Saúde e da 

Unidade Hospitalar Pública e, em apêndice, o Roteiro de observações sistemáticas sobre riscos 

biológicos relacionados ao trabalho e o projeto de pesquisa. 

Espera-se que essa pesquisa possa contribuir para a promoção e proteção à saúde dos 

trabalhadores da saúde, através da implantação de medidas de controle, prevenção de novos 

casos, acompanhamento dos trabalhadores acidentados e que possa oferecer informações 

relevantes para todos os trabalhadores da saúde do Estado.
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

Descrever as características dos acidentes de trabalho com exposição a material 

biológico entre os trabalhadores da Enfermagem de uma unidade hospitalar pública no 

Tocantins, no período de 2012-2015, bem como relacioná-los às condições ambientais e 

processos de trabalho atuais dessa instituição. 

 

2.2 Específicos 

1- Caracterizar os acidentes de trabalho com exposição a material biológico, ocorridos 

entre os trabalhadores da Enfermagem de uma Unidade Hospitalar Pública no Tocantins, no 

período de 2012 a 2015. 

2- Identificar condições ambientais atuais e dos processos de trabalho que possam estar 

contribuindo para a ocorrência dos acidentes de trabalho com exposição a material biológico 

entre os trabalhadores da Enfermagem da Unidade Hospitalar Pública. 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

Os acidentes de trabalho com exposição a material biológico ocorrem no exercício da 

atividade laboral, quando o trabalhador entra em contato com materiais orgânicos infectados, 

através do sangue, sêmen, líquor, líquido amniótico, entre outros, através de vias percutâneas, 

mucosa e pele não íntegra. Acometem vários trabalhadores, não apenas da saúde, mas 

estudantes, pesquisadores, trabalhadores dos serviços de limpezas, garis, profissionais das 

ciências humanas e sociais.  

 Após o contato, o trabalhador fica exposto a vários patógenos, sendo os mais 

relevantes para os profissionais da saúde os vírus da Hepatite B (HBV) Hepatite C (HCV) e da 

Imunodeficiência Adquirida (HIV) (CORDEIRO et al, 2016).  

As notificações têm se elevado muito no Brasil: no período de 2012 a 2015 foram 

notificados 204.629 mil acidentes com material biológico. Deste total, 10.252 mil ocorreram na 

Região Norte, mais especificamente no Amazonas, que ocupou o primeiro lugar em 

notificações, seguido do Estado do Tocantins com 2.224 casos (BRASIL, 2017). 

Os trabalhadores da saúde, especialmente aqueles que compõem as equipes de 

enfermagem dos hospitais, desenvolvem suas funções em diferentes situações de estresse, no 

decorrer de sua jornada de trabalho e são os que apresentam os maiores índices de acidentes de 

trabalho com material biológico (DALRI et al, 2010).  

Considerando que o AT-EMB é um agravo de grande impacto para a saúde dos 

trabalhadores da saúde, que apresenta elevada frequência no município do Tocantins em estudo 

e sendo os Trabalhadores da Enfermagem os mais suscetíveis a esse agravo, foram os motivos 

que despertaram o interesse para a realização desse estudo. 

 

 

4. REVISÃO DE LITERATURA 

 

4.1 Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora  

A Saúde do Trabalhador (ST) apresenta determinantes outros além das condições 

econômicas, sociais e ambientais da organização, podendo afetar a condição de saúde-doença. 

Fatores de risco no local de trabalho podem acarretar em acidentes e doenças de diversas ordens:  

osteomusculares, respiratórias, circulatórias perdas auditivas, estresse, câncer ou outros 

distúrbios relacionados com doenças transmissíveis (WHO, 2012). 
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 De acordo com o art. 6, parágrafo 3 da Lei 8.080/90, a Saúde do Trabalhador envolve 

atividades de promoção, proteção e recuperação da saúde dos trabalhadores, submetidos aos 

riscos e agravos advindos das condições de trabalho (BRASIL, 1990). Em 2002, o Ministério 

da Saúde criou a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (RENAST), cujo 

eixo estruturador são os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador, CEREST (BRASIL, 

2016). Porém, apenas em 2012 foi instituída a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da 

Trabalhadora (PNSTT), pela portaria GM/MS Nº 1.823 (BRASIL, 2012).  

No Artigo 3º da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora 

consideram-se trabalhadores homens e mulheres, independentemente de sua localização, 

urbana ou rural, formal ou informal, de seu vínculo empregatício, público ou privado, 

assalariado, autônomo, avulso, temporário, cooperativados, aprendiz, estagiário, doméstico, 

aposentados ou desempregados (BRASIL, 2012). Dentro os agravos relacionados ao trabalho 

de mais relevância para a Saúde Pública, alguns são de notificação compulsória: Câncer 

Relacionado ao Trabalho, Dermatoses Ocupacionais, Lesões por Esforços Repetitivos/Doenças 

Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho (LER/DORT), Perda Auditiva Induzida por Ruído 

(PAIR) relacionada ao trabalho, Pneumoconioses Relacionadas ao Trabalho, Transtornos 

Mentais Relacionados ao Trabalho e os Acidentes de Trabalho Graves (BRASIL, 2014). 

No Tocantins existem dois CEREST: o CEREST Estadual e o Regional de Araguaína; 

o CEREST de Palmas foi desabilitado em 2014 pela gestão municipal. Em 2007, o Tocantins 

iniciou as notificações dos 11 agravos em ST, após a publicação da Portaria Nº 777/2004, dentre 

eles os AT-EMB (BRASIL, 2004). 

 

4.2 Trabalhadores da Enfermagem 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística três milhões de 

trabalhadores compõem a força de trabalho da saúde, dos quais 50,0% são trabalhadores da 

enfermagem (COFEN, 2015). Atualmente, a área da enfermagem é composta por um quadro 

de 80,0% de técnicos e auxiliares e 20,0% de enfermeiros; e a Região Sudeste concentra mais 

da metade das equipes: 53,9% de enfermeiros e 56,1% de técnicos e auxiliares de enfermagem 

(COFEN, 2013). No quesito mercado de trabalho, 59,3% dos trabalhadores de enfermagem 

atuam no setor público; 31,8 % no privado; 14,6% no filantrópico e 8,2% nas atividades de 

ensino. A equipe de enfermagem é predominantemente feminina (84,6%), porém, desde 1990 

o número de homens vem crescendo na categoria (COFEN, 2013). 

Segundo a pesquisa Perfil da Enfermagem no Brasil, em 2013, o Tocantins contava 

com 14.811 TE, sendo 74,6% da equipe composta de técnicos e auxiliares de enfermagem e 
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25,4% de enfermeiros. O maior quantitativo desses trabalhadores atua na iniciativa privada 

(69,9%) e 21,1% no serviço público. No Estado, 90,2% dos TE são mulheres (COFEN, 2013). 

A partir da publicação da Resolução Nº 276/2003 do Conselho Federal de 

Enfermagem, os auxiliares de enfermagem formados a partir de 23 de junho de 2003 puderam 

fazer uma complementação dos estudos para compor a categoria técnicos, dessa forma, foi 

extinto os cursos para auxiliares. No entanto, os auxiliares formados antes dessa data também 

puderam fazer a complementação, mas não de forma obrigatória (COFEN, 2003).  

 

4.3 Riscos Biológicos Relacionados aos Trabalhadores da Enfermagem 

Foram identificados, na literatura, 60 microrganismos que transmitem infecções por 

exposição ocupacional, sendo 26 vírus, 18 bactérias, 13 parasitas e três fungos. Apesar da 

grande variedade de espécies, três vírus são responsáveis pela maioria das infecções: os vírus 

da hepatite B (HBV), da hepatite C (HCV) e o da síndrome da imunodeficiência adquirida 

(HIV) (SHIMIZU, RIBEIRO, 2002; BRASIL, 2006; TARANTOLA et al, 2006; CHIODI et al, 

2007; MACHADO, MACHADO, 2011). 

Os trabalhadores da saúde, principalmente os TE, estão sujeitos a acidentes de Trabalho, 

especialmente, aos AT-EMB. Estes podem ocorrer por via percutânea, após picadas de 

agulhas, por ferimentos com objetos cortantes e/ou por contato direto com mucosas ocular, 

nasal e oral, podendo levar a doença profissional aguda, crônica, provocando afastamentos, 

desenvolvimento de doenças infectocontagiosas de longo período de incubação (síndrome de 

imunodeficiência humana, hepatites B e C, entre outras) e que podem levar a morte (BRASIL, 

2006; CIORLIA, ZANETTA, 2004). 

A hepatite B foi a primeira doença infecciosa de transmissão sanguínea 

comprovadamente relacionada ao trabalho, descrita em 1949, com um trabalhador de banco de 

sangue (DOEBBLLING, WENZEL, 1990). É a doença ocupacional infecciosa de maior 

importante epidemiológica para os trabalhadores da saúde (BONANNI, BONACCORSI, 

2001), quantidades diminutas de sangue são suficientes para transmitir a infecção (GARCIA, 

FACCHINE, 2008). 

O primeiro caso comprovado de infecção de um profissional da saúde por HIV ocorreu 

na Inglaterra, em 1984, trazendo visibilidade à vulnerabilidade desses profissionais frente aos 

riscos biológicos (SANTOS et al, 2002). A partir desse marco, medidas de prevenção passaram 

a ser tomadas e teve início a vigilância frente a esse agravo (NEGRI, 2012). No Brasil, o 

primeiro caso registrado foi no ano de 1997, em São Paulo, ocorrido com um auxiliar de 
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enfermagem que contraiu Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), decorrente de 

acidente com o manuseio de material perfurocortante (SANTOS et al, 2002). 

 O risco ocupacional pós-exposições a materiais biológicos depende do tipo de 

exposição, tipo e quantidade de fluidos e tecidos, status sorológico do paciente-fonte, status 

sorológico do acidentado e susceptibilidade do profissional exposto.  São considerados também 

o tamanho da lesão, presença e volume de sangue envolvido e o uso correto da profilaxia pós-

exposição (BRASIL, 2009). Dependendo das características do acidente, o risco de conversão 

sorológica para a hepatite B é cerca de 100 vezes maior que para a HIV e 10 vezes maior que 

para hepatite C (BRASIL, 2009). 

O sangue é o fluido corporal reconhecido como o mais importante veículo de 

transmissão de infecções ocupacionais dos vírus das hepatites B e C e HIV (SPAGNUOLO et 

al, 2008). Porém, outros líquidos orgânicos contendo sangue visível (escarro, suor, lágrima, 

urina, vômitos, fezes, secreção nasal, saliva) e líquidos orgânicos potencialmente infectantes 

(sêmen, secreção vaginal, líquor e líquidos peritoneal, pleural, sinovial, pericárdico e 

amniótico) também são veículo de transmissão dessas doenças (BRASIL, 2011). 

Os índices de transmissão do HIV pós-exposição ocupacional são baixos em relação às 

hepatites B e C sendo que ocorrem aproximadamente em 0,3% por meio de agulhas infectadas 

e 0,09% por contatos acidentais de líquidos corporais infectados com as mucosas dos olhos e 

da boca, ou com a pele ferida do profissional. Alguns fatores, no entanto, aumentam o risco: 

paciente-fonte da infecção em estado avançado de HIV positivo, agulhas que foram utilizadas 

como cânulas de veia no paciente-fonte, ferimentos profundos e a presença de sangue visível 

no instrumento. Para o vírus da hepatite B os índices variam de 6,0% a 30,0%, dependendo do 

estado do paciente-fonte e de outros fatores; e para hepatite C o índice de uma transmissão 

ocupacional é de 1,8% a 10,0% (BRASIL, 2011).  

As causas dos AT-EMB se devem em parte às formas de organização do trabalho. Os 

trabalhadores da saúde comumente tendem a se sobrecarregam com vários plantões em turnos 

alternados, o que pode deixar vulnereis em casos de manipulação de instrumentos 

perfurocortantes, ademais, depara-se ainda com profissionais que por motivos diversos não 

fazem uso de Equipamento de Proteção Individual adequado (MAGAGNINI, 2009). 

 

4.4 Profilaxia Pós-exposição 

No atendimento inicial pós-exposição, faz-se necessário que o profissional avalie como 

e quando ocorreu a exposição, além de investigar a condição sorológica da pessoa exposta e da 

pessoa fonte da infecção (testes rápidos para trabalhador e paciente-fonte). Assim, a partir da 
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avaliação desses critérios, será possível definir se há ou não indicação de início da profilaxia 

pós-exposição (BRASIL, 2015). Atualmente, os testes rápidos são utilizados para diagnóstico 

de AIDS e triagem para as hepatites B e C. 

A Profilaxia Pós-Exposição (PEP) para o HIV deve ser iniciada o mais precocemente 

possível, idealmente, nas primeiras 2 horas após o acidente e tendo como limite as 72 horas 

subsequentes. Não é indicada quando o trabalhador exposto já se encontra previamente 

infectado ou quando a infecção pode ser descartada na pessoa fonte. A PEP recomendada frente 

ao acidente com exposição ao vírus da hepatite B irá depender do status sorológico do paciente-

fonte. Não existe até o momento, profilaxia para a hepatite C (BRASIL, 2015).  

 

4.5 Subregistro e Subnotificação em Saúde do Trabalhador 

O subregistro dos agravos em saúde do trabalhador é evidenciado na literatura. De 

acordo com Santana e Silva (2013), há um desconhecimento expressivo por parte dos 

profissionais de saúde em relação aos riscos e agravos relacionados à saúde dos trabalhadores, 

assim como dificuldades dos gestores de reconhecer o trabalho como um dos determinantes do 

processo saúde/doença. Santana et al. (2009) acrescentam que, embora os profissionais de saúde 

estabeleçam a relação dos acidentes com o trabalho, isso não se desdobra, necessariamente em 

notificação; e atribuem essa situação a fatores de ordem política, jurídica, a conflitos de 

interesses econômicos, ao estigma e à negligência de profissionais de saúde, empregadores e 

até mesmo trabalhadores. 

Segundo Marziale et al, 2007, a falta de tempo devido o excessivo ritmo de trabalho ou 

até mesmo o medo da demissão são considerados fatores que desfavorecem a notificação dos 

acidentes. Tanto o subregistro quanto a subnotificação geram um desserviço para a vigilância e 

promoção da saúde.
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ACIDENTES DE TRABALHO COM EXPOSIÇÃO A MATERIAL BIOLÓGICO EM 

TRABALHADORES DA ENFERMAGEM DE UMA UNIDADE HOSPITALAR PÚBLICA 

NO TOCANTINS 

 

 

RESUMO 

 

Este estudo teve os objetivos de descrever as características dos Acidentes de Trabalho com 

Exposição a Material Biológico (AT-BEM) entre trabalhadores da enfermagem e relacioná-los 

às condições e processos atuais de trabalho. Trata-se de estudo transversal, descritivo, de 

abordagem quanti qualitativa, realizado com a análise dos 146 casos de AT-EMB notificados 

no Sistema de Informação de Agravos de Notificação, que ocorreram em trabalhadores da 

enfermagem de uma Unidade Hospitalar Pública no Tocantins, entre 2012 a 2015. Foram 

realizadas observações sistemáticas do ambiente e do processo de trabalho atuais dos TE da 

instituição. As características das notificações foram agrupadas em três dimensões: 

sociodemográficas, ocupacionais e relacionadas aos acidentes. Predominaram notificações de 

AT-EMB em indivíduos do sexo feminino (95,2%), adultos jovens (72,6%), de cor da pele 

parda (76,0%). Durante as observações foram identificadas situações de riscos para AT-EMB 

tanto no ambiente como nos processos de trabalho da enfermagem. Os resultados sugerem a 

necessidade imediata de melhorias nas condições de trabalho, bem como em melhor vigilância 

no acolhimento do trabalhador acidentado e de seu acompanhamento desde a notificação, a 

completude do manejo clínico-laboratorial e a alta. 

 

Palavras-chave: Acidente de Trabalho; Riscos Biológicos; Trabalhadores da Enfermagem, 

Hospitais Públicos, Tocantins. 
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WORK ACCIDENTS WITH EXPOSURE A BIOLOGICAL MATERIAL IN 

NURSING WORKERS OF A PUBLIC HOSPITAL UNIT IN TOCANTINS 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This study aimed to describe the characteristics of work accidents with exposure to biological 

material (AT-EMB) among nursing workers (TE), and to relate them to current working 

conditions and processes. This was a cross-sectional, descriptive, quantitative study, carried out 

with the analysis of the 146 cases of AT-EMB reported to the Information System of Notifiable 

Diseases (SINAN), which occurred in nursing workers of a public hospital unit (UHP) in 

Tocantins, between 2012 and 2015. Systematic observations were made of the existing 

environment and work process of the institution’ TEs. The characteristics of the notifications 

were grouped into three dimensions: sociodemographic, occupational and accident related. 

There were predominant reports of AT-EMB in female individuals (95.2%), young adults 

(72.6%), of brown skin color (76.0%). Observations identified risk situations for the occurrence 

of AT-EMB in both the environment and nursing and nursing work processes. The results 

suggest the immediate need for improvements in working conditions, as well as better 

surveillance in the reception of the injured worker and their follow-up since notification, 

completeness of clinical and laboratorial protocol and discharge. 

 

 

Keywords: Work Accident; Biological Risks; Nursing Workers, Public Hospitals, Tocantins. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os riscos oriundos da organização social do trabalho têm gerado adoecimentos e mortes, 

representando um grande problema de saúde pública no Brasil e no mundo (DIAS et al, 2012). 

São responsáveis por um impacto significativo na vida pessoal dos trabalhadores e seus 

familiares, mas seus efeitos se estendem à sociedade em geral, enquanto sobrecarregam, entre 

outros, os sistemas de seguridade social. Segundo a Organização Internacional do Trabalho 

(OIT), ocorrem cerca de 270 milhões de Acidentes de Trabalho (AT) no mundo por ano; destes, 

2 milhões são fatais. Ainda segundo a OIT, o Brasil ocupa o quarto lugar no ranking mundial 

de acidentes fatais (ZINET, 2012). 

Os acidentes de trabalho não possuem a conotação fortuita, inesperada ou casual dos 

eventos que habitualmente lhes são conferidos; são condições evitáveis e não obra do acaso. 

Estudos de investigação e análise desses eventos realizados pelos Centros de Referência em 

Saúde do Trabalhador (CEREST) e pelas inspeções do trabalho no âmbito do Ministério do 

Trabalho, bem como relatórios elaborados pelas Comissões Intersetoriais de Saúde do 

Trabalhador (CIST), demonstram que os acidentes que ocorrem no Brasil podem ser evitados 

(BRASIL, 2006; MASCARENHAS, 2008). Entretanto, muitas vezes, os adoecimentos 

oriundos do trabalho são analisados por uma abordagem individual, desconsiderando o 

processo de trabalho, o que acaba por culpabilizar o trabalhador ou atribuir sua ocorrência à 

fatalidade (MINAYO, 1997). 

No caso dos trabalhadores da área da saúde mais especificamente da enfermagem o risco 

de acidente como material perfurocortantes e contaminantes, é frequente. Voide (2012) e 

Almeida (2015) em seus estudos apontam que os Acidentes de Trabalho com Exposição a 

Material Biológico, podem ocorrer com todas as categorias dos profissionais da saúde, todavia, 

os índices mais elevados de acidentes e de soroconversão ao Vírus da Imunodeficiência 

Humana (HIV) decorrentes de AT-EMB foram entre trabalhadores da enfermagem. 

 A relevância em relação a essa temática aumentou, após a década de 1990, devido ao 

aumento no número de trabalhadores da saúde que adquiriram a Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida (AIDS), pela contaminação por meio de agentes biológicos veiculados ao sangue e 

secreções corporais (MARZIALE, RODRIGUES, 2002). 

Assim, o objetivo desse estudo é identificar as características dos acidentes de trabalho 

com exposição a material biológico entre os trabalhadores da Enfermagem de uma unidade 

hospitalar pública no Tocantins, no período de 2012-2015, bem como relacioná-los às 

condições ambientais e processos de trabalho atuais dessa instituição. Para isso buscou-se 
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realizar visita in locus com intuito de apreender o contexto socioambiental em que estes 

trabalhadores estão inseridos e como estes podem intervir no processo de adoecimento do 

trabalhador da saúde, mais precisamente os enfermeiros e técnicos de enfermagem. Como 

suporte dessa ação utilizou-se da observação sistemática. 

 

 

PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 

 

Trata-se de um estudo transversal, descritivo, de abordagem quanti qualitativa, 

desenvolvido em um Unidade Hospitalar Pública do Estado do Tocantins. O Tocantins é 

composto por 139 municípios, divididos em oito regiões de saúde aprovadas pela Resolução 

CIB – TO Nº 161/2012 da Superintendência de Planejamento do SUS/Gerência de 

Desenvolvimento e Políticas de Saúde (TOCANTINS, 2012). O município sede da UHP é 

localizado ao norte do Tocantins, possuindo, em 2010, 156.123 habitantes de acordo com o 

Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (IBGE, 2016). 

 A UHP, sob gestão Estadual de atendimento exclusivo do Sistema Único de Saúde 

(SUS), compreende uma área construída de aproximadamente 16.650 metros quadrados. É uma 

unidade de média e alta complexidade, classificada como unidade de porte III e atende pacientes 

do Tocantins, sul do Pará e Maranhão. Possui 257 leitos de internação, sendo 20 de Unidade de 

Tratamento Intensivo (UTI) e centro cirúrgico com seis salas em funcionamento. Possui uma 

área central onde funciona o pronto socorro, alas de internação, centro cirúrgico e outros seis 

anexos de atendimento. Atende as especialidades de cirurgia geral, torácica, vascular, cirurgia 

buco-maxilo-facial, bariátrica, neurocirurgia, clínica médica, ortopedia e traumatologia, 

nefrologia, psiquiatria, oncologia, ginecologia, urologia e hematologia (TOCANTINS, 2016). 

Esta unidade foi escolhida para ser estudada por ter sido o hospital do Tocantins com maior 

número absoluto de notificações de acidentes com material biológico entre os trabalhadores da 

enfermagem entre 2012 e 2015.  

 

População do Estudo  

 

Segundo o Cadastro Nacional de Estabelecimentos em Saúde (CNES), com referência 

ao mês de maio/2017, o Tocantins possui 22.285 trabalhadores da saúde; desses, 3.498 atuam 

no município estudado, distribuídos em 199 estabelecimentos particulares e públicos de saúde, 
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entre consultórios, hospitais, unidades básicas de saúde e unidades de serviços de apoio de 

diagnóstico e terapia.  

A Unidade Hospitalar Pública, segundo referência do CNES no mês de maio/2017, 

contava com 1.742 trabalhadores em seu quadro institucional, sendo 1.519 trabalhadores da 

área da saúde. A equipe de enfermagem é composta por 673 trabalhadores, representando mais 

de 44% dos profissionais dessa instituição. (BRASIL, 2017). Vale ressaltar que a amostra deste 

estudo contempla tanto o quadro geral dos trabalhadores de enfermagem (673), parte dessa 

pesquisa na observação sistemática, mais as informações do banco de dados do SINAN que 

registraram 146 notificações de acidente com trabalhadores da enfermagem.  

 

Coleta de dados 

Para a identificação dos casos de AT-EMB foi utilizado o banco de dados do Sistema 

Informação de Agravos de Notificação (SINAN), considerando o período de 2012 a 2015, 

devido ao aumento das notificações. Após esse período, houve uma melhora na qualidade das 

notificações, o que pode ter sido influenciado pela publicação do Informe Técnico Estadual Nº 

001/2013, voltada para a notificação e investigação dos casos de AT-EMB (TOCANTINS, 

2013). As variáveis que compuseram o banco de dados foram retiradas da ficha de notificação 

de acidente com exposição a material biológico do SINAN. E para estimativa do coeficiente de 

incidência de AT-EMB, o número total de trabalhadores no período do estudo foi obtido no 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. 

De forma complementar a essas informações do banco de dados, realizou-se 

observações sistemáticas do ambiente e do processo de trabalho. Estas eram do tipo não 

participativa, realizadas através de roteiro semiestruturado baseado no Formulário de 

Ocorrência de Situações de Riscos ou “Quase Acidentes” durante Avaliações Sistemáticas do 

Ambiente. Ressalta-se que este formulário contém campos de identificação de situações de 

risco para os AT-EMB e está disponível no Manual de Implementação do Programa de 

Prevenção de Acidentes com Materiais Perfurocortantes em Serviços de Saúde, adaptado do 

Workbook for designing, implementing, and evaluating a sharps injury prevention program dos 

Centers for Disease Control and Prevention (RAPPARINI, REINHARDT, 2010).  

Vale ressaltar que a observação foi feita em dois setores do hospital: a clínica-médica e 

a clínica cirúrgica. O critério de escolha desses setores se fundamentpo no fato de serem os que, 

normalmente, realizam maior número de procedimentos com materiais perfurocortantes. Em 

cada um desses setores a observação durou oito horas em dois dias consecutivos e contemplou: 

aspectos descritivos do setor, da equipe de enfermagem e dos procedimentos realizados. 
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Análise dos dados 

Os dados obtidos do SINAN, foram planilhados e tabulados através do Tabwin 

(Datasus/Ministério da Saúde). As variáveis de interesse para o estudo foram utilizadas para 

traçar o perfil dos trabalhadores da enfermagem, considerando-se o total das notificações e 

foram classificadas em quatro dimensões: 1) dimensão sociodemográfica (sexo, faixa etária, 

raça/cor da pele); 2) dimensão ocupacional (ocupação, situação no mercado de trabalho e tempo 

de trabalho na ocupação); 3) dimensão relacionada ao acidente (tipo de exposição, 

circunstâncias do acidente, agente, paciente-fonte conhecida, situação vacinal do trabalhador 

em relação a hepatite B, resultado do teste para anticorpo contra o vírus da hepatite B (Anti-

HBs), evolução do caso e status sorológico dos pacientes-fonte); 4) outras ( uso do equipamento 

de proteção individual - EPI, e realização e tipo de tratamento). 

Para a caracterização dos casos de AT-EMB, calculou-se a frequência absoluta e 

relativa para as categorias das variáveis do estudo. Também foi estimada a incidência anual de 

AT-EMB por 100 trabalhadores, tendo como numerador o número de AT-EMB e denominador 

o número de trabalhadores da enfermagem da UHP, obtidos no CNES. Após a estimativa da 

incidência anual de AT-EMB foi calculada a Variação Proporcional Percentual (VPP). 

A partir das observações sistemáticas buscou-se correlacionar os riscos encontrado no 

ambiente e processos de trabalho com os acidentes notificados no SINAN, com o intuito de 

observar se as condições do ambiente e os processos de trabalho são determinantes dos 

acidentes. 

 

Considerações éticas 

Todos os procedimentos adotados nesta pesquisa obedeceram aos Critérios da Ética em 

Pesquisa com seres humanos conforme Resolução Nº 466 de 12 de dezembro de 2012 do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS). O trabalho de pesquisa foi formulado de acordo com os 

princípios éticos que envolvem a utilização de dados primários e secundários, sendo aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade 

Federal da Bahia (ISC/UFBA) sob o nº 1.990.804. Declara-se ainda que serão guardados sigilo 

e confidencialidade dos dados coletados e que estes foram utilizados exclusivamente para 

alcançar os objetivos descritos. 
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RESULTADOS 

 

O estudo compreendeu todas as 146 notificações de AT-EMB em TE de uma unidade 

hospitalar pública no Tocantins registradas no SINAN, no período de 2012 a 2015. A média de 

notificação foi de 36,5 casos por ano.  

A maior frequência de notificações ocorreu no ano de 2013 (36,3%), seguidos dos anos 

de 2012 (26,0%), 2014 (23,3%) e 2015 (14,4%). 

 

I-Perfil dos Trabalhadores da Enfermagem 

Após a análise detalhada dos dados encontrados no SINAN pode-se identificar o perfil 

sócio demográfico, as dimensões ocupacionais e as dimensões relacionadas aos acidentes 

notificados. 

Segundo dimensões sociodemográficas a maior frequência de notificações foi em 

indivíduos do sexo feminino (95,2%), faixa etária de 31 a 40 anos (51,4%), de cor de pele parda 

(76,0%) (Tabela 1). No que se refere ás dimensões ocupacionais observou-se que a maior 

frequência relativa das notificações deu-se em técnicos de enfermagem com um total de 81,5% 

das notificações, seguidos dos enfermeiros (17,8%) e de auxiliares de enfermagem (0,7%). A 

situação de trabalho mais encontrada foi de servidores públicos (68,5%), seguidos de 

empregado registrado com carteira assinada (26,7%).  Quanto ao tempo de trabalho, os 

profissionais que apresentavam até cinco anos de tempo de serviço foram os que sofreram maior 

número de acidentes (49,3%) (Tabela 2). 

a) Segundo dimensões relacionadas aos acidentes: o tipo de exposição mais 

comum foi o acidente percutâneo (83,0%) e a secreção orgânica mais relatada foi o sangue 

(83,6%). A atividade de administração de medicação, foi a circunstância onde se concentrou o 

maior número de casos de acidentes (30,8%), nessa categoria, estão inclusas as administrações 

intradérmica (n=2), endovenosas (n=12), intramuscular (n=13) e subcutânea (n=18). 

Seguidamente, as circunstâncias dos acidentes mais comuns foram por punção venosa arterial 

(15,1%) e descarte inadequado de material perfurocortante (10,3%). A agulha com lúmen foi o 

objeto mais comumente envolvido nas exposições (66,4%).  Os pacientes-fonte eram, na sua 

maioria, conhecidos (82,9%). Entre os trabalhadores, 92,5% tinham registro de vacinação 

contra hepatite B e destes, 51,4% apresentaram resultado positivo do teste Anti-HBs. Em 82,9% 

dos acidentes o desfecho dos casos foi a alta sem conversão sorológica (Tabela 3). 

Informações em relação aos 121 pacientes-fonte conhecido, mostraram que 16 (13,2%) 

eram portadores de alguma doença infectocontagiosa: 10,7% apresentaram sorologia positiva 
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para o Vírus da Hepatite B (HBV), 1,7% para o Vírus da Imunodeficiência Adquirida (HIV) e 

0,8% para o Vírus da Hepatite C (HCV) (Tabela 4). As sorologias não identificadas (não 

realizada, ignorada e não informada para HIV, HCV e HBV), totalizaram 68 casos (56,2%) 

(Tabela 4). 

Em relação ao uso de EPIs, as notificações apontaram que durante os acidentes os 

utilizados pelos trabalhadores foram luvas (87,0%), máscaras (79,5%) e os aventais (64,4%). 

As notificações indicaram ainda que nos casos em que ocorreram acidentes com agulha com 

lúmen, os trabalhadores encontravam-se desprovidos de EPIs básicos. Nos casos mencionados  

80,4% dos trabalhadores não utilizaram botas/sapatos fechados, 93,8% não utilizam óculos de 

proteção, 35,0% não utilizavam avental, 22,6% não utilizavam máscaras, 16,5% não utilizavam 

luvas e 5,1% não tinham sido vacinados contra hepatite B.  

Quanto ao tratamento, observou-se elevado número de profissionais sem indicação de 

quimioprofilaxia em relação aos profissionais acidentados que tiveram indicação de 

quimioprofiláticos e um trabalhador recusou o tratamento. O esquema básico, AZT/3TC 

(Azidotimidina/Lamivudina) foi o mais utilizado (81,6%).  

A incidência de AT-EMB, entre os trabalhadores da enfermagem foi de 5,0 % no ano 

de 2012, chegando a 7,0% em 2013, com queda nos anos de 2014 e 2015: 4,2% e 2,5% 

respectivamente (Tabela 5 e Figura 1). Em todos os anos as mulheres apresentaram CI maior 

em relação aos homens. Através da VPP foi possível verificar que houve redução de 50,0% na 

incidência de AT-EMB no período do estudo. Analisando-se homens e mulheres 

separadamente, é possível verificar que entre os homens a redução do CI foi maior do que entre 

as mulheres, -73,0% e -47,0%, respectivamente. Em relação a ocupação, a redução do CI foi de 

54,0% entre os técnicos de enfermagem e de 50,0% entre os enfermeiros (Tabela 5). 

Todas as variáveis utilizadas neste estudo que foram obtidas na ficha de notificação do 

SINAN tinham, pelo menos, 95,0% de preenchimento. 

 

II-  Observação Sistemática 

 A observação teve como propósito conhecer os riscos ambientais e dos processos de 

trabalho dos trabalhadores da enfermagem em relação aos AT-EMB.  

a) Descrição ambiental dos setores 

O Posto de Enfermagem da clínica cirúrgica possui: quarto de repouso com um 

beliche, duas bancadas, armários que guardam os materiais de consumo, uma pia, saboneteira 

e porta papel toalha fixados na parede, lixeira, caixa coletora para descarte de materiais 

perfurocortante. Não possui enfermarias, os pacientes ficam instalados em macas ou cadeiras 
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nos corredores, no total de 50 “leitos”, que no dia da observação estavam todos ocupados. O 

PE da clínica médica apresenta as mesmas características físicas do PE da clínica cirúrgica, 

porém, possui cinco enfermarias com um total de 23 leitos, que estavam todos ocupados, além 

de haver 18 pacientes instalados nos corredores.  

Em nenhum dos setores foram observados lavatórios exclusivos para as mãos. Afixado 

à parede perto da pia havia material instrutivo para a correta higienização das mãos. No período 

da observação a higienização das mãos era realizada com antisséptico degermante e compressas 

reutilizáveis em substituição a falta do papel toalha. As lixeiras para resíduos comuns eram 

desprovidas de dispositivo de abertura com pedal. As caixas coletoras de perfurocortantes eram 

inapropriadas (caixas de papelão comum) e encontravam-se muito cheias.  

b) Equipe de enfermagem 

A equipe de enfermagem em atividade no dia da observação era exclusivamente 

feminina e com regime de plantão de 12 horas. Na clínica cirúrgica havia duas enfermeiras, 

quatro técnicas e uma auxiliar de enfermagem; na clínica médica, uma enfermeira e quatro 

técnicas de enfermagem. Assim, a proporção de técnica ou auxiliar de enfermagem/paciente foi 

de um profissional para cada 10 pacientes em ambos os setores. 

c) Procedimentos realizados 

             Foram observados 11 procedimentos: seis administrações de medicações endovenosas, 

dois curativos, uma passagem de sonda nasogástrica, uma passagem de sonda gástrica e uma 

administração de insulina.  

Uma TE administrou medicação endovenosa sem luva e sem máscara (só estava 

disponibilizado para as trabalhadoras luvas de procedimento tamanho grande) e três TE 

administraram medicação endovenosa sem máscara, porém, havia máscaras disponíveis. 

Observou-se também reencape de agulha de insulina antes da administração. Todos os 

profissionais utilizaram toucas na realização dos procedimentos.  

Havia grande fluxo de trabalhadores e estagiários de medicina, enfermagem, 

odontologia e fisioterapia pelos corredores da clínica cirúrgica, dificultando a movimentação e 

os procedimentos, devido os pacientes estarem instalados nos corredores.  

Pela escuta pude saber que no plantão noturno anterior ao dia da observação uma 

técnica de enfermagem acidentou-se com material perfurocortante e que já havia passado 24 

horas e ela ainda não fora atendida.  

Em resumo, os principais riscos identificados na observação sistemática foram: 

indisponibilidade e inadequação de EPIs, descarte inadequado de materiais perfurocortantes, 
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pacientes dispostos nos corredores, utilização de adornos pelos trabalhadores da enfermagem, 

sapatos inapropriados, reencape de agulhas. 

 

DISCUSSÃO 

 

A estimativa anual, no mundo, de acidentes de trabalho percutâneos por ano nos 

hospitais é de 384.325 casos, segundo dados do Centers for Disease Control and Prevention 

(CDC). (UNIVERSITY OF VIGIRNIA HEALTH SYSTEM, 2001). Portanto, trata-se de um 

agravo de relevância nacional e internacional devidos aos prejuízos tanto aos trabalhadores, 

quanto às instituições de saúdes envolvidas.  

Os resultados deste estudo evidenciam que a ocorrência de acidentes de trabalho com 

material biológico continua sendo um fator preocupante entre os trabalhadores da enfermagem 

no ambiente hospitalar, evidenciado também em outros estudos (MAGAGNINI et al., 2011; 

FERREIRA et al., 2015; RODRIGUES et al., 2017). Realidade semelhante pode ser encontrada 

no cenário internacional, em um estudo na Índia verificou-se que no período de um ano 80,1% 

dos trabalhadores da saúde sofreram algum acidente com material perfurocortante 

(MURALIDHAR et al, 2010). No Paquistão Habib, Kran e Aziz, 2011 verificaram em relatos 

de enfermeiros que 67,0% desses trabalhadores haviam sofrido pelo menos um acidente 

percutâneo durante a carreira profissional. 

Neste estudo, a maior incidência de acidente de AT-EMB foi no ano de 2013 e pode 

ser justificada pelo fato de ter sido o ano da publicação do Informe Técnico Estadual Nº 

001/2013, voltada para a notificação e investigação dos casos de AT-EMB (TOCANTINS, 

2013). Além disso, a partir desse informe técnico foram priorizadas variáveis da ficha de 

notificação, que não são de preenchimento obrigatório para o Ministério da Saúde (MS), porém, 

são consideradas essenciais, como: nome da empresa ou empregador, atividade econômica, 

estado e município da empresa, material orgânico envolvido no acidente, agente através do qual 

ocorreu o acidente, resultados do exame do trabalhador acidentado, paciente-fonte conhecida, 

exames do paciente-fonte, conduta médica, evolução do caso, entre outras.  

A queda na incidência de AT-EMB nos anos de 2014 e 2015 pode não retratar uma 

real queda no número de acidentes, mas uma redução da notificação. Pesquisas tem revelado 

altos subregistros de acidentes entre os trabalhadores da saúde, destacando como causas 

principais, desconhecimento dos riscos, julgar que o acidente é de baixo risco, desconhecimento 

sobre os procedimentos a serem realizados após o acidente com material biológico e dificuldade 
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dos gestores em reconhecer o nexo causal entre trabalho e adoecimento (MARZIALE, 2003; 

ALVES et al, 2013, SANTANA, SILVA, 2013). 

As notificações de AT-EMB foram predominantes em técnicos de enfermagem do 

sexo feminino. São desfechos esperados, pois segundo dados da pesquisa “Perfil da 

Enfermagem no Brasil”, em 2013, realizada pelo Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) 

e a Fundação Instituto Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) a força de trabalho da enfermagem no Brasil 

é predominantemente feminina e 80,0% são da categoria técnicos e auxiliares de enfermagem 

(COFEN, 2013). Acrescenta-se o fato da extinção do curso de auxiliar de enfermagem em 2013.  

Segundo Helman (2009), o adoecimento das mulheres trabalhadoras da saúde não é 

somente por serem maioria, mas pelos baixos salários de muitas delas e pela excessiva carga de 

trabalho decorrente do somatório de outras atividades tipicamente exercidas pelas mulheres, o 

que permite inferir sobre seus processos de saúde/adoecimentos. 

 Outras três pesquisas realizadas no Tocantins também identificaram os técnicos e 

auxiliares como sendo as categorias da enfermagem mais expostas aos riscos biológicos 

(MACHADO, MACHADO, 2011; VEIGA, 2013). Diferentemente, nos estudos em 

profissionais de saúde de hospitais públicos do Distrito Federal (CAIXETA, BRANCO, 2005) 

e em profissionais de atenção pré-hospitalar em quatro municípios de Minas Gerais 

(OLIVEIRA, PAIVA, 2013) a ocorrência desses acidentes apresentou discreta predominância 

entre técnicos de enfermagem do sexo masculino. 

Em relação a faixa etária, observou-se que nesse estudo, os mais vitimados são adultos 

jovens, concordando com os achados de outros estudos (CAIXETA, BRANCO, 2005; CHIODI 

et al, 2007; MACHADO, MACHADO, 2011; VIEIRA et al, 2011; DIAS et al, 2012; 

OLIVEIRA, PAIVA, 2013; RODRIGUES et al, 2017). A situação de trabalho onde mais se 

encontrou os acidentes foi a dos servidores públicos, condição esperada por se tratar de um 

hospital público. 

As circunstâncias principais em que os acidentes ocorreram foram as relacionadas a 

administração de medicamentos, com predomínio da medicação subcutânea, além da punção 

venosa arterial, descarte de material perfurocortantes, manipulação da caixa de 

perfurocortantes, entre outros. Durante as observações realizadas na UHP foi detectado que as 

caixas coletoras de perfurocortantes nos dois setores eram inadequadas para este fim (caixas 

comuns de papelão) e, inclusive, uma delas com quantidade de lixo acima do limite permitido. 

Também foi observado o uso de frascos de álcool como coletores de secreções eliminadas 

através de sondas nasogástricas. Segundo a Norma Regulamentadora Nº 32 (NR-32) o 

empregador deve providenciar recipientes e meios de transportes adequados para materiais 
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infectantes, fluidos e tecidos orgânicos (BRASIL, 2005). Em um estudo realizado por Julio e 

colaboradores (2014) sobre acidentes de trabalho com auxiliares e técnicos de enfermagem, 

observou-se que 29,7% estava relacionado ao descarte inadequado de perfurocortantes. Em 

outro estudo, foi identificada que 10,3% dos acidentes ocorreram entre auxiliares de serviços 

gerais de hospitais durante a limpeza de superfícies, pisos e recolhimento de lixos com 

perfurocortantes descartados em locais inadequados ou caixa coletora com quantidade de lixo 

acima do recomendado (SPAGNUOLO et al 2008). 

O tipo de exposição mais comum foi por via percutânea através de agulha com lúmen, 

o que está de acordo com os achados de outros estudos (SHIMIZU, RIBEIRO, 2002; CHIODI 

et al, 2007; VIEIRA et al, 2011; DIAS et al 2012; REIS, 2013). Segundo Barros (2012), a alta 

prevalência da exposição percutânea em trabalhadores da enfermagem sugere a hipótese de 

subregistro dos acidentes de outra natureza. Vários estudos apontam que o subregistro desses 

acidentes, como Habib e colaborados (2011) que identificaram 99,0% de subregistro entre os 

enfermeiros de hospitais públicos no Paquistão.  

Vários estudos se assemelham com o resultado encontrado de que o sangue foi o fluido 

mais envolvido nos acidentes (DIAS, et al 2012; CHIODI et al 2007; VIEIRA et al 2011; 

RODRIGUES et al, 2017; FERREIRA et al, 2015; NEGRINHO et al, 2017; BARROS, 2012).  

 Nos estudos de Barros, 2012 e Negrinho et al, 2017 o sangue foi o material biológico 

mais descrito, 88,6% e 79,2%, respectivamente. 

Dos trabalhadores acidentados e vacinados contra a hepatite B, da amostra, em 15,1% 

não foi registrado os testes sorológicos Anti-HBs para confirmação da resposta vacinal. Não foi 

encontrado também nenhuma referência nas fichas de notificação acerca do uso de 

imunoglobulina hiperimune contra hepatite B (IGHAB). A vacina contra hepatite B é uma das 

principais medidas preventivas pré-exposição e é oferecida de forma gratuita aos funcionários 

da saúde desde 1995, porém, verificou-se que 6,2% dos profissionais de enfermagem não foram 

vacinados.  

Apesar de em 2005 ter sido publicada a NR-32 (BRASIL, 2005) que trata da segurança 

e saúde no trabalho em serviços de saúde, esta não foi obrigatória para instituições públicas. 

Porém em 2010 o governo do Tocantins publicou o Decreto Nº 4.210 (TOCANTINS, 2010) 

que estabeleceu as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança 

e à saúde dos servidores da saúde do Estado em estabelecimentos de assistência à saúde e 

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

 Durante a observação sistemática foi possível identificar alguns riscos relacionados à 

organização e as condições do trabalho e ao comportamento dos profissionais que se relacionam 
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com as principais circunstâncias dos AT-EMB notificados no SINAN. A fim de evitar a 

exposição a esses riscos, a NR-32 determina que empregador deve vedar o uso de adornos como 

brincos, anéis, relógios, dentre outros, e o uso de calçados abertos; além de ser obrigatório a 

utilização de vestimenta de trabalho adequada e em condições de conforto. Ademais, os EPIs, 

descartáveis ou não, deverão estar à disposição em número suficiente nos postos de trabalho, 

de forma que seja garantido o imediato fornecimento ou reposição. Esta norma determina 

também que deve estar disponível lavatório exclusivo para as mãos, com água corrente, 

sabonete líquido, toalha descartável e lixeira provida de sistema de abertura com pedal. Ainda 

deve ser providenciado pelo empregador recipientes e meios de transporte adequados para 

materiais infectantes e fluidos. O planejamento do fluxo de pessoas também é necessário para 

reduzir a possibilidade de exposição aos agentes biológicos, assim, as enfermarias devem ser 

definidas por pacientes com a mesma doença, reduzindo a concentração do agente infectante e 

contaminante no ambiente. No caso de ocorrência de acidente, o atendimento ao trabalhador 

deve ser urgente, preferencialmente, em duas horas após o acidente. Caso não seja possível 

nesse tempo, ele deve ser realizado em no máximo 72 horas para uso da quimioprofilaxia para 

HIV e em até uma semana para profilaxia para o vírus da hepatite B (BRASIL, 2005). 

Neste estudo, a proporção de trabalhador de enfermagem para cada paciente foi de 

1/10 pacientes em um plantão de 12 horas. Porém, no cuidado da enfermagem em setores 

considerados intermediários, como a clínica médica e cirúrgica, a Resolução do COFEN Nº 

543/2017 estabeleceu que a proporção de trabalhadores da enfermagem por paciente em um 

plantão de 24 horas é de 1/4 pacientes e em um plantão de 12 horas, essa proporção seria de 1/8 

pacientes (COFEN, 2017). Assim, pode-se afirmar que os trabalhadores da enfermagem UHP 

em estudo estão com sobrecarga de trabalho. 

Todas as variáveis do estudo tinham, pelo menos, 95% de preenchimento dos campos, 

isso não garante a qualidade do dado, o que pode ser analisado em estudo posterior. Entretanto, 

o Ministério da Saúde (MS) definiu uma escala para avaliar a qualidade do preenchimento das 

fichas de notificações do SINAN baseada no percentual de preenchimento dos campos; esta 

escala considera qualidade excelente acima de 90,0% de preenchimento (ALVARES et al, 

2015).  

Neste estudo não foi possível analisar variáveis relacionadas ao horário (turno) e setor 

de ocorrência dos acidentes e se o trabalhador possui outros vínculos empregatícios, pois estas 

não constam na ficha de notificação de AT-EMB do SINAN. Porém, seriam de grande de 

importância, pois estão relacionadas a sobrecarga de trabalho, que é um dos fatores de risco 

para acidentes. Além disso, outra limitação do estudo foi o fato de a UHP não ser localizada no 
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mesmo município de residência da pesquisadora, o que limitou os setores a as horas para a 

realização da observação sistemática. 

Ainda que os resultados apresentados sejam apenas de uma Unidade Hospitalar de 

Saúde de um município, eles possibilitam uma abordagem inicial acerca da problemática no 

Estado. Além disso, pode representar uma realidade comum em outros hospitais. Segundo Mota 

e Alazraqui (2013), a produção de informações nos serviços de saúde pode gerar mudanças 

positivas nas condições de saúde da população devendo ser incluída nos processos voltados 

para a intervenção.  

A fim de reduzir o número de AT-EMB, de forma geral, sugere-se a adoção das 

recomendações da NR-32, propostas no Decreto Estadual Nº 4.210/2010, como importante a 

implantação do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e Programa de Controle 

Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), bem como deve ser elaborado um Protocolo de 

Atendimento ao Trabalhador Vítima de Acidente de Trabalho com Material Biológico. 

Especificamente, para a UHP em estudo, a partir das observações realizadas, pode-se 

destacar como extremamente necessárias as seguintes medidas de prevenção: necessidade de 

alojamento para os pacientes em enfermarias; instalação de lavatórios exclusivos para os 

trabalhadores, com sabonete líquido, toalha descartável e lixeira provida de sistema de abertura 

sem contato manual; disponibilização de EPIs adaptadas aos trabalhadores e recipientes e meios 

de transporte para materiais infectantes e fluidos orgânicos; orientação aos trabalhadores para 

o não uso de adornos e sapatos abertos; controle de vacinação dos trabalhadores; afixação, na 

parede dos postos de enfermagem, das medidas a serem adotadas imediatamente após acidentes 

com material biológico, assim como o fluxo a ser seguido pelo trabalhador acidentado; e 

realização de programa permanente de educação em saúde que contemple os conhecimentos 

dos riscos do ambiente de trabalho e as medidas a serem adotadas frente aos riscos. 
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Tabela 1. Frequência absoluta e relativa das características dos acidentes de trabalho com 

exposição a material biológico, entre os trabalhadores da enfermagem de um hospital 

público no Tocantins, segundo dimensões sociodemográficas, entre 2012 e 2015. 

Variáveis N=146 % 

Sexo   
     Masculino 7 4,8 

     Feminino 139  95,2 

Faixa etária (em anos)   
     18-30  38 26,0 

     31-40 75 51,4 

     41-50 26 17,8 

     >50 7 4,8 

Raça/cor da pele1   

     Branca 32 21,9 

     Preta 2 1,4 

     Parda 111 76,0 

Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN, Secretaria de Saúde do Tocantins. 

Nota: 1: 1(0,7%) casos ignorados. 
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Tabela 2. Frequência absoluta e relativa das características dos acidentes de trabalho com 

exposição a material biológico, entre os trabalhadores da enfermagem de um hospital público 

no Tocantins, segundo dimensões ocupacionais, entre 2012 a 2015 

Variáveis N=146 % 

Ocupação     

Enfermeiro 26 17,8 

Técnico de enfermagem 119 81,5 

Auxiliar de enfermagem 1 0,7 

Situação no mercado de trabalho     

Empregado registrado com carteira assinada 39 26,7 

Empregado não registrado  3 2,1 

Servidor público  100 68,5 

Trabalho temporário 4 2,7 

Tempo de trabalho na ocupação (em anos)     

< 1 26 17,8 

1-5 72 49,3 

6-10 30 20,5 

11-15  10 6,8 

16-20  5 3,4 

> 20 3 2,1 

Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN, Secretaria de Saúde do Tocantins. 
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Tabela 3. Frequência absoluta e relativa das características dos acidentes de trabalho com 

exposição a material biológico, entre os trabalhadores da enfermagem de um hospital público 

no Tocantins, segundo dimensões relacionadas aos acidentes, entre 2012 a 2015 

Variáveis N=146 % 

Tipo de exposição(1)     

      Percutânea 121 83,0 

Mucosa (oral/ocular) 24 16,5 

Material orgânico(2)     

Sangue 122 83,6 

Líquor 1 0,7 

Líquido pleural 1 0,7 

Fluído com sangue 6 4,1 

Outros 13 8,9 

Circunstâncias do acidente     

Administração de medicação endovenosa 12 8,2 

Administração de medicação intramuscular 13 8,9 

Administração de medicação subcutânea 18 12,3 

Administração de medicação intradérmica 2 1,4 

Reencape de agulha 5 3,4 

Dextro (agulha para exame de glicemia) 4 2,7 

Punção venosa arterial 22 15,1 

Descarte inadequado de material perfurocortante 15 10,3 

Lavagem de material 6 4,1 

Manipulação de caixa com material perfurocortante 6 4,1 

Procedimento cirúrgico 10 6,8 

Procedimento laboratorial 5 3,4 

Outros 28 19,2 

Agente(3)     

Agulha com lúmem 97 66,4 

Agulha sem lúmem 8 5,5 

Intracath (cateter venoso central) 2 1,4 

Vidros 2 1,4 

Lâmina / Lanceta 10 6,8 

Outros 25 17,1 

Paciente-fonte conhecido     

Sim 121 82,9 

Não 25 17,1 

Situação vacinal do trabalhador em relação a hepatite B(4)     

Vacinado 135 92,5 

Não vacinado 9 6,2 

Resultado do teste para Anti-HBs(5)     

Positivo 75 51,4 

Negativo 42 28,8 

Não realizado 22 15,1 

Evolução do caso(6)     

Alta sem conversão sorológica 121 82,9 
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Alta paciente fonte negativo 7 4,8 

Abandono 4 2,7 
Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN, Secretaria de Saúde do Tocantins.  

Nota: 1: n=1 (0,7%) casos ignorados; 2: n=3 (2,1%) casos ignorados; 3 e 4: n=2 (1,4%) casos ignorados; 5: n=7 

(4,8%) casos ignorados; 6: n=14 (9,6%) casos ignorados. 

Anti-HBs: Anticorpo contra o vírus da hepatite B. 
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Tabela 4. Distribuição do perfil sorológico dos pacientes-fonte conhecidos em notificações dos acidentes de trabalho com exposição a material biológico, 

entre os trabalhadores da enfermagem de um hospital público no Tocantins, entre 2012 a 2015 (N=121) 

Status sorológico 

do pacientes-fonte 

Sorologia positiva Sorologia negativa 
Sorologia não 

realizada 
Sorologia ignorada 

Sorologia não 

informada 
Total 

N % n % N % n % N % N % 

HIV 2 1,7 111 91,7 3 2,5 3 2,5 2 1,7 121 100,0 

HBV 13 10,7 73 60,3 20 16,5 8 6,6 7 5,8 121 100,0 

HCV 1 0,8 95 78,5 15 12,4 4 3,3 6 5,0 121 100,0 

Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN, Secretaria de Saúde do Tocantins. 

HIV: Vírus da Imunodeficiência Adquirida; HBV: Vírus da Hepatite B; HCV: Vírus da Hepatite C. 
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Tabela 5. Coeficiente de incidência anual dos acidentes de trabalho com exposição a material biológico, entre trabalhadores da enfermagem de um hospital 

público no Tocantins, segundo sexo e ocupação, entre 2012 a 2015 

Variáveis 

2012 2013 2014 2015 

VPP (%) 
N 

Número 

de AT-

EMB 

Incidência 

% 
N 

Número 

de AT-

EMB 

Incidência 

% 
N 

Número 

de AT-

EMB 

Incidência 

% 

 

N 

 

Número 

de AT-

EMB 

Incidência 

% 

Total 756 38 5,0 778 53 7,0 813 34 4,2 841 21 2,5 -50,0 

Sexo              

Masculino 102 3 3,0 104 3 2,8 110 0 0,0 132 1 0,8 
-73,0 

Feminino 654 35  5,3 674 50 7,4 703 34 4,8 709 20 2,8 
-47,0 

Ocupação             
 

Enfermeiro 131 5 4,0 140 11 7,8 147 7 4,8 153 3 2,0 
-50,0 

Tec. Enfermagem 506 33 6,5 532 42 7,9 549 27 4,9 570 18 3,0 
-54,0 

Aux. Enfermagem 119 0 0,0 115 0 0,0 117 0 0,0 118 0 0,0 
0,0 

Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN, Secretaria de Saúde do Tocantins; Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES. 

AT-EMB: Acidentes de Trabalho com Exposição a Material Biológico; VPP: Variação Proporcional Percentual.
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Figura 1. Coeficiente de incidência cumulativa de acidente de trabalho com exposição a 

material biológico, entre os trabalhadores da enfermagem de um hospital público no Tocantins, 

entre 2012 a 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN, Secretaria de Saúde do Tocantins; Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho se insere no âmbito da Vigilância em Saúde do Trabalhador pelas 

recomendações da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora 

(PNSTT), do Sistema Único de Saúde (SUS) que reconhece o trabalho como um dos 

determinantes do processo saúde-doença, visando a promoção e a proteção dos 

trabalhadores e a redução da morbimortalidade decorrente dos modelos e dos processos 

produtivos (BRASIL, 2012). Ainda que os resultados apresentados sejam apenas de uma 

Unidade Hospitalar de Saúde de um município, eles possibilitam uma abordagem inicial 

acerca da problemática no Estado, podendo se estender por outras unidades públicas 

hospitalares. 

A NR-32, relativa à segurança e saúde no trabalho, é obrigatória para empresas 

privadas e públicas e para órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como 

para órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, que possuam empregados regidos 

pela Consolidação das Leis do Trabalho, CLT (BRASIL, 2005). No entanto, o  setor de 

Saúde no Trabalho que se encontra na Gerência de Regulação do Trabalho da 

Superintendência de Gestão Profissional e de Educação em Saúde da Secretaria de Saúde 

do Estado do Tocantins conseguiu publicar o Decreto Nº 4.210/2010,  que estabelece as 

diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde 

dos servidores em estabelecimentos de assistência à saúde, bem como daqueles que 

exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral, no âmbito da Secretaria 

de Estado da Saúde (TOCANTINS, 2010). As ações propostas no Decreto Nº 4.210/2010 

(TOCANTINS, 2010) têm por fundamento legislações específicas à saúde dos 

trabalhadores e as diretrizes traçadas pela NR-32 do Ministério do Trabalho (BRASIL, 

2005) e pela Lei Orgânica da Saúde 8.080/1990 (BRASIL, 1990). 

Recomendamos aos gestores da UHP que as medidas do Decreto Estadual Nº 

4.210/2010 sejam implantadas, bem como seja implementado o Programa de Prevenção 

de Riscos Ambientais (PPRA) e Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional 

(PCMSO), bem como seja elaborado o Protocolo de Atendimento ao Trabalhador Vítima 

de Acidente de Trabalho com Material Biológico. 

Das medidas de proteção necessárias aos trabalhadores da UHP, podemos 

destacar, com base nas observações realizadas: necessidade de alojamento para os 

pacientes em enfermarias; aquisição para os postos de enfermagem de lavatórios 
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exclusivos para os trabalhadores, providos de sabonete líquido, toalha descartável e 

lixeira provida de sistema de abertura sem contato manual; EPIs adaptadas aos 

trabalhadores; orientar aos trabalhadores para o não uso de adornos e sapatos abertos; 

controle de vacinação dos trabalhadores; afixar na parede dos postos de enfermagem as 

medidas a serem adotadas imediatamente após acidentes com material biológico, assim 

como o fluxo a ser seguido pelo trabalhador acidentado; realizar programa permanente 

de educação em saúde que contemple os conhecimentos dos riscos do ambiente de 

trabalho e as medidas a serem adotadas frente aos riscos. 

Essas medidas de prevenção podem ser aplicadas a outras unidades hospitalares a 

fim de evitar exposição dos trabalhadores a riscos ocupacionais, levando assim a redução 

da ocorrência de AT-EMB.  

Esses acidentes representam significativo impacto psicossocial para as vítimas e 

seus familiares, como também altos custos financeiros para o Estado. Dessa forma, 

espera-se que os resultados dessa pesquisa possam contribuir para compreender as 

características e causas da ocorrência desse agravo nas demais instituições de saúde do 

Estado, considerando a similaridade do processo de trabalho desse grupo de 

trabalhadores. Além disso, este estudo tem o potencial de contribuir com as ações de 

Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT), com a promoção da saúde dos 

trabalhadores da saúde em geral e dos trabalhadores da enfermagem em particular, por 

entender que é inadmissível cuidar do outro e ter sua própria saúde negligenciada. 
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Apresentação do Projeto: 

O presente projeto de pesquisa aborda os Acidentes de Trabalho com Exposição a Material Biológico 

(ATEMB). 

Objetivo da Pesquisa: 

Descrever as características epidemiológicas dos acidentes de trabalho com material biológico entre os 

profissionais de enfermagem do HRA, 

Tocantins, ocorridos durante o período de 2012 a 2015. 

Caracterizar os acidentes de trabalho com material biológico ocorrido entre os trabalhadores de 

Enfermagem do HRA, no período de 2012 a 2015; 

Identificar condições ambientais atuais e dos processos de trabalho que possam estar contribuindo para a 

ocorrência dos acidentes de trabalho entre os trabalhadores de Enfermagem do   HRA. 

 
 
 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Atendendo à Resolução nº 466 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), de 12 de dezembro de 2012, esta 

pesquisa será apreciada pelo CEP-  ISC/UFBA. 

A pesquisa será realizada através de dados secundários e primários. Não é uma pesquisa experimental, não 

será realizado entrevistas ou questionários. Os dados primários serão colhidos através de observações 

sistemáticas, com formulário semiestruturado. Serei observadora do tipo não participante. Serão observados 

o meio ambiente e o processo de trabalho da equipe de enfermagem do Hospital Regional de Araguaína, no 

intuito de identificar situações de riscos que possam culminar em acidentes de trabalho. Portanto os riscos  
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desta pesquisa serão mínimos e controlados. Comprometo-me a informar ao CEP/CONEP, imediatamente, 

qualquer eventualidade ou fatos relevantes que possam alterar o curso normal dos estudos. 

Com a realização da pesquisa, pretende-se traçar o perfil epidemiológico dos trabalhadores da enfermagem 

do HRA que sofreram acidentes com material biológico no período de 2012 a 2015, assim como identificar 

possíveis fatores de riscos do ambiente e processos de trabalho atuais desses trabalhadores através das 

observações sistemáticas, que possam estar contribuindo para a ocorrência de acidentes. Essa pesquisa 

também contribui para a consolidação do banco de dados do SUS (SINAN), de modo a aprimorar e fortalecer 

o sistema e o registro das notificações compulsórias dos agravos em saúde do trabalhador, bem como o 

planejamento de ações de promoção da saúde dos trabalhadores da saúde em   geral. 

 
 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

Trata-se de um estudo transversal, descritivo e exploratório, de abordagem qualitativa e quantitativa, que 

objetiva descrever as características epidemiológicas dos acidentes de trabalho com material biológico entre 

os trabalhadores da enfermagem do HRA, Tocantins, ocorridos durante o período de 2012 a 2015. 

O estudo baseia-se em dados: 1- primários, pela observação sistemática do ambiente e processos de trabalho 

dos trabalhadores da enfermagem do HRA, por amostragem, em dois setores (clínicas médica e cirúrgica) e 

2- secundários, através das fichas de notificações de acidentes de trabalho com exposição a material biológico 

do SINAN. 

A coleta dos dados do SINAN e do HRA tem previsão para abril/2017, sendo as variáveis retiradas da ficha 

de notificação de ATEMB e classificadas em quatro dimensões: sociodemográficas, ocupacionais e 

relacionadas aos acidentes. As observações sistemáticas serão do tipo semiestruturadas. 

As unidades de análise serão: acidentes, para a caracterização, e profissionais de enfermagem para os 

estudos. Serão analisadas 15 das 52 variáveis da Ficha de Notificação/Investigação de Acidente com 

Exposição a Material Biológico do SINAN, classificadas em três dimensões: 1) dimensões sociodemográficas:  

sexo, faixa  etária,  raça/cor  e  escolaridade;  2) dimensões 

 
 
 
 

 

Página 02 de 05 

Endereço:    Rua Basílio da Gama s/n 

Bairro:   Canela 
CEP:   40.110-040 

UF: BA 

Telefone: 

Município:   SALVADOR 

(71)3283-7419 Fax:   (71)3283-7460 E-mail:   cepisc@ufba.br 

mailto:cepisc@ufba.br


UFBA - INSTITUTO DE SAÚDE 

COLETIVA DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DA BAHIA 

 

 
 
 

ocupacionais: ocupação, tempo de trabalho na ocupação, situação no mercado de trabalho; 3) dimensões 

relacionadas aos acidentes: tipo de exposição, material orgânico, circunstâncias dos acidentes, agente, uso de 

Equipamento de Proteção Individual (EPI), paciente fonte conhecida, situação vacinal do trabalhador em relação 

a hepatite B, evolução do caso. O formulário semiestruturado das observações sistemáticas contemplará a 

descrição dos dois setores a serem observados (clínica médica e cirúrgica) e aspectos do ambiente e processos 

de trabalho. 

Os dados obtidos das observações sistemáticas serão descritos no que couber e utilizados na discussão dos 

resultados, no sentido de obter indicações das condições ambientais e dos processos de trabalho 

determinantes dos acidentes, no intuito de descrever possíveis fatores    associados. 

 
 
 

 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

O protocolo de pesquisa apresenta todos os itens necessários à apreciação do Comitê de Ética: folha de rosto 

devidamente preenchida e assinada, descrição da pesquisa, informação relativa aos sujeitos da pesquisa, 

cronograma atualizado e indicação do lattes dos pesquisadores. Apresenta orçamento e declaração que o 

estudo será custeado com recursos próprios do pesquisador. Apresenta ainda termo de anuência institucional 

assinada com autorização de uso dos dados e solicitação de dispensa de TCLE por se tratar de dados 

secundários. 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Não foram observadas pendências 

Considerações Finais a critério do CEP: 

O Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Saúde Coletiva – UFBA analisou, na sessão do dia 28 de março 

de 2017, o processo nº 017/17 referente ao projeto de pesquisa em tela. 

 
Não tendo apresentado pendências na época da sua primeira avaliação, atendeu de forma adequada e 

satisfatoriamente às exigências da Resolução nº 466 de 12/12/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). 

 
Assim, mediante a importância social e científica que o projeto apresenta e a sua aplicabilidade e conformidade 

com os requisitos éticos, somos de parecer favorável à realização do projeto, classificando-o como APROVADO. 
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Solicita-se a/o pesquisador/a o envio a este CEP de relatórios parciais sempre quando houver alguma 

alteração no projeto, bem como o relatório final gravado em CD ROM. 

 

 
Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 

 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações Básicas PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 22/02/2017  Aceito 

do Projeto ROJETO_869377.pdf 11:44:08  
Outros Lattes_Marildes.pdf 21/02/2017 MARILDES Aceito 

  22:18:38 MARTINS DA SILVA  
   ROCHA ANDRADE  
Outros Lattes_Eduardo.pdf 21/02/2017 MARILDES Aceito 

  22:17:46 MARTINS DA SILVA  
   ROCHA ANDRADE  
Folha de Rosto Folha_rosto.docx 20/02/2017 MARILDES Aceito 

  22:03:05 MARTINS DA SILVA  
   ROCHA ANDRADE  
Projeto Detalhado / Projeto.pdf 19/02/2017 MARILDES Aceito 
Brochura  11:24:47 MARTINS DA SILVA  
Investigador   ROCHA ANDRADE  
Recurso Anexado DEC_financeira.jpeg 19/02/2017 MARILDES Aceito 
pelo Pesquisador  11:20:01 MARTINS DA SILVA  

   ROCHA ANDRADE  
TCLE / Termos de Doc_dispensa_TCLE.pdf 19/02/2017 MARILDES Aceito 
Assentimento /  11:17:01 MARTINS DA SILVA  
Justificativa de   ROCHA ANDRADE  
Ausência     
Declaração de Dec_anuencia_HRA.pdf 19/02/2017 MARILDES Aceito 
Instituição e  11:14:57 MARTINS DA SILVA  
Infraestrutura   ROCHA ANDRADE  
Declaração de Dec_anuencia.pdf 19/02/2017 MARILDES Aceito 
Instituição e  11:14:14 MARTINS DA SILVA  
Infraestrutura   ROCHA ANDRADE  
Orçamento ORCAMENTO_pdf.pdf 19/02/2017 MARILDES Aceito 

  11:04:37 MARTINS DA SILVA  
   ROCHA ANDRADE  
Cronograma Cronograma.pdf 19/02/2017 MARILDES Aceito 

  11:04:13 MARTINS DA SILVA  
   ROCHA ANDRADE  

 

Situação do Parecer: 

Aprovado 
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Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

 

SALVADOR, 30 de Março de 2017 

 
 

Assinado por: 

Alcione Brasileiro Oliveira Cunha 

(Coordenador) 
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7. APÊNDICE 



 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÕES SISTEMÁTICAS SOBRE RISCOS BIOLÓGICOS 

RELACIONADOS AO TRABALHO 

 

 

 

Data:  /  /   
 

Descrição do Setor: 
 
 

 

 

 

 

 
 

Foi identificado alguma situação de risco relativo a perfurocortantes ou outras situações 

que podem causar acidentes com material biológico durante a observação? 

( ) Sim (  ) Não 

 
Se sim, qual foi a situação observada? 

1- Em relação ao ambiente: 

( ) Coletor de descarte de perfurocortante impróprio para este fim ( garrafas pet, outros 

frascos) 

( )  Perfurocortante transfixado no coletor de descarte 

(  )  Coletor de descarte abarrotado / cheio, 

( ) Ambiente de trabalho com pouco espaço para realização do procedimento 

(  )  Ambiente com iluminação inapropriada 

2- Processos de trabalho: 

 
(  )  Realização de procedimento em paciente não cooperativo, relutante ou confuso 

 
( ) Paciente não recebeu informações sobre o procedimento com o material 

perfurocortante 

UNIDADE HOSPITALAR PÚBLICA NO TOCANTINS 



 

( ) O perfuro cortante foi transferido a outro trabalhador pelas mãos e não através de 

bandeja ou outra zona neutra 

( )  Reencape /desconexão manual de agulha 

(  )  Uso de calçados abertos 

(  )  Utilização de adornos ( anéis, relógio. Pulseira) 

 
( ) Não inspecionou o leito para verificar a possibilidade da presença de materiais 

perfurocortantes ou infectantes 

( )  O  perfurocortante foi transportado em recipientes aberto pelo corredores 

(  )  Colocou mão ou dedos muito próximos a abertura do coletor de descarte 

( ) Não foi utilizado o EPI ( luvas, máscara, capote ou avental) recomendado para o 

trabalhador durante o procedimento 

(  ) Outras 

 
Descrever outras situações 
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APRESENTAÇÃO 
 

 
O presente projeto de pesquisa aborda os Acidentes de Trabalho com Exposição a 

Material Biológico (ATEMB), tema vinculado ao meu campo de atuação profissional, na 

Superintendência de Vigilância, Promoção e Proteção à Saúde (SVPPS), especificamente na 

área técnica de Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT). Tem como proposta investigar 

os fatores relacionados aos ATEMB, que ocorreram entre os trabalhadores da enfermagem do 

Hospital Regional de Araguaína (HRA), Tocantins, no período de 2012 a 2015. Esses 

trabalhadores foram escolhidos, uma vez que apresentaram a maior frequência de acidentes no 

Estado nesse período, segundo dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

(SINAN). 

Minha motivação vem da observação, durante oito anos de trabalho na SVPPS, no 

crescente número de notificações de acidentes relacionados aos riscos biológicos entre os 

trabalhadores da saúde (TS) do Estado, principalmente entre os da área de enfermagem. Esses 

acidentes ocupam o segundo lugar em número de notificações, entre os agravos relacionados 

ao trabalho desde 2007, ano em que foi implantado o SINAN no Estado. Além disso, há 

insuficiência de publicações no Tocantins referentes à realidade dos acidentes de trabalho entre 

os TS, o que torna essencial a realização dessa pesquisa. 
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Trata-se de projeto de estudo transversal, descritivo e exploratório, de abordagem quantitativa 

e qualitativa, cujo objetivo é descrever as características dos acidentes de trabalho e seus fatores 

associados, ocorridos entre os profissionais de enfermagem do Hospital Regional de Araguaína, 

Tocantins, durante o período de 2012 a 2015. Os dados quantitativos serão coletados do SINAN, 

através da ficha de notificação/investigação dos Acidentes de Trabalho com Exposição a 

Material Biológico e os qualitativos através de observações sistemáticas do ambiente hospitalar 

e de aspectos dos processos de trabalho dos trabalhadores da enfermagem (TE). 

 

 
Palavras Chaves: Exposição Ocupacional; Acidente de Trabalho; Vigilância em Saúde do 

Trabalhador. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Os riscos oriundos da organização social do trabalho têm gerado adoecimentos e mortes, 

representando um grande problema de saúde coletiva no Brasil e no mundo (DIAS, 

MACHADO, SANTOS, 2012). São responsáveis por um impacto significativo na vida pessoal 

dos trabalhadores e seus familiares, mas seus efeitos se estendem à sociedade em geral, 

enquanto sobrecarregam, entre outros, os sistemas de seguridade social. Segundo a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), ocorrem cerca de 270 milhões de Acidentes de Trabalho (AT) 

no mundo, por ano; destes, 2 milhões são fatais. Ainda segundo a OIT, o Brasil ocupa o 4º lugar 

no ranking mundial de acidentes fatais (ZINET, 2012, p.16). 

Os acidentes de trabalho não possuem a conotação fortuita, inesperada ou casual dos 

eventos; são condições evitáveis e não obra do acaso. Estudos de investigação e análise desses 

eventos realizados pelos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) e pelas 

inspeções do trabalho no âmbito do Ministério do Trabalho, bem como relatórios elaborados 

pelas Comissões Intersetoriais de Saúde do Trabalhador (CIST), demonstram que grande parte 

dos acidentes que ocorrem no Brasil podem ser evitados (BRASIL, 2006; MASCARENHAS, 

2008). Entretanto, muitas vezes os adoecimentos oriundos do trabalho são analisados com uma 

abordagem individual e a consideração de causas endógenas, o que acaba por culpabilizar o 

trabalhador ou atribuir sua ocorrência à fatalidade (MINAYO, 1997). É preciso considerar, 

também, que muitos profissionais de saúde ainda concebem os fatores de riscos como 

peculiaridades naturais do ambiente de trabalho e os acidentes de trabalho como decorrentes de 

falha humana e/ou ignorância, numa concepção descontextualizada de um entendimento amplo 

das doenças e acidentes de trabalho, o que ocasiona dupla culpabilização do profissional 

(GOMEZ, COSTA, 1997). 

Os trabalhadores da área da saúde são expostos a diferentes riscos no ambiente de 

trabalho que podem comprometer sua saúde física e/ou mental (DALRI, ROBAZZI, SILVA, 

2010), sendo os riscos biológicos os de maior importância epidemiológica. Nesse sentido, os 

profissionais que trabalham em hospitais são mais expostos a esses riscos, devido à significativa 

prevalência dos patógenos em pacientes internados (LEE, 2009). O sangue humano ou outros 

fluidos orgânicos contaminados são capazes de transmitir agentes biológicos causadores de 

danos à saúde dos indivíduos, sendo que as exposições ocupacionais a material biológico podem 

ocorrer por meio de picadas de agulhas, ferimentos com objetos cortantes (via percutânea); pelo 
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contato direto com as mucosas oral, nasal, ocular ou genital; pelo contato com fluidos, secreções 

e excreções e pelo contato com a pele não íntegra e/ou por mordedura humana (BRASIL, 2008). 

Esses acidentes podem atingir todas as categorias dos profissionais da saúde, todavia, 

os índices mais elevados de acidentes e de soroconversão ao HIV foram encontrados em 

profissionais da enfermagem (VOIDE et al, 2012; ALMEIDA et al 2015). O interesse em 

relação a essa temática aumentou, após a década de 90, devido ao aumento no número de 

trabalhadores da saúde que adquiriram a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) 

através de contaminação por meio de agentes biológicos veiculados ao sangue e secreções 

corporais (MARZIALE, RODRIGUES, 2002). 

No período de 2012 a 2015 foram registrados 9.216 notificações de acidentes de trabalho 

na região norte do país, segundo dados do SINAN. Desse total, 2.214 ocorreram no Tocantins. 

O município de Araguaína, com 665 registros, foi o que apresentou a maior frequência entre os 

municípios. No ano de 2015 o Tocantins apresentou coeficiente de incidência 1(CI) de 2, 28 

acidentes por 100 trabalhadores de saúde, enquanto o município de Araguaína, no mesmo ano, 

apresentou 2CI de 3,89 acidentes por 100 trabalhadores de saúde. 

Segundo Mota e Alazraqui (2013), a produção de informações nos serviços de saúde 

deve gerar mudanças positivas nas condições de saúde da população devendo ser incluída nos 

processos voltados para a intervenção. Dessa maneira, e considerando o quadro descrito 

pretende-se nesta pesquisa, caracterizar os ATEMB e identificar os fatores associados, entre os 

casos notificados dos trabalhadores da enfermagem do HRA, Tocantins, no período de 2012 a 

2015. Objetiva-se também identificar os riscos relacionados ao ambiente e processos de 

trabalho, visando subsidiar ações de promoção da saúde dos trabalhadores da enfermagem em 

particular e dos trabalhadores da saúde em geral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Cálculo da autora utilizando dados do SINAN (nº de notificações de ATEMB no Estado) como numerador e dados do CNES (número de 

profissionais de saúde do Estado) como denominador. 

 

2 Cálculo da autora utilizando dados do SINAN (nº de notificações de ATEMB em Araguaína) como numerador e dados do CNES (número 

de profissionais de saúde em Araguaína) como denominador. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

Foram identificados, na literatura, 60 microrganismos que transmitem infecções por 

exposição ocupacional, sendo 26 vírus, 18 bactérias, 13 parasitas e 3 fungos. Apesar da grande 

variedade de espécies, três vírus são responsáveis pela maioria das infecções: os vírus da 

hepatite B (HBC), da hepatite C (HCV) e o da síndrome da imunodeficiência adquirida (HIV) 

(SHIMIZU   et   al, 2002; TARANTOLA,2006; BRASIL, 2006; CHIODI   et   al, 2007; 

MACHADO et al, 2011). A hepatite B foi a primeira doença infecciosa de transmissão 

sanguínea comprovadamente relacionada ao trabalho, descrita em 1949 com um trabalhador de 

banco de sangue (DOEBBLLING, WENZEL, 1990). É a doença ocupacional infecciosa mais 

importante para os trabalhadores da saúde (BONANNI, BONACCORSI, 2011): quantidades 

diminutas de sangue são suficientes para transmitir a infecção (GARCIA, FACCHINE, 2008). 

O primeiro caso comprovado de infecção de um profissional da saúde por HIV ocorreu 

na Inglaterra, tendo sido publicado em 1984, trazendo visibilidade à vulnerabilidade desses 

profissionais frente aos riscos biológicos (SANTOS, RUIZ, 2002). A partir desse marco, 

medidas de prevenção passaram a ser tomadas e teve início a vigilância frente a esse agravo 

(NEGRI, 2012). No Brasil, o primeiro caso registrado foi no ano de 1997, em São Paulo, tendo 

ocorrido com um auxiliar de enfermagem que contraiu AIDS, decorrente de acidente com 

material perfurocortante (SANTOS et al, 2002). 

Os ferimentos com agulhas e material perfurocortante são os que representam maiores 

riscos, por serem extremamente perigosos e potencialmente capazes de transmitir patógenos 

diversos. O risco ocupacional após exposições a materiais biológicos depende do tipo de 

exposição, tipo e quantidade de fluidos e tecidos, status sorológico do paciente fonte, status 

sorológico do acidentado, susceptibilidade do profissional exposto. São considerados também 

o tamanho da lesão, presença e volume de sangue envolvido e o uso correto da profilaxia pós- 

exposição (BRASIL, 2011). Dependendo das características dos acidentes de trabalho, o risco 

de conversão sorológica para a hepatite B é cerca de 100 vezes maior que para a AIDS e 10 

vezes maior que para hepatite C (BRASIL, 2011). 

O sangue é o fluido corporal reconhecido como o mais importante veículo de 

transmissão de infecções ocupacionais dos vírus das hepatites B e C e AIDS (SPAGNUOLO 

BALDO, GUERRINI, 2008). Porém outros líquidos orgânicos contendo sangue visível 

(escarro, suor, lágrima, urina, vômitos, fezes,  secreção  nasal,  saliva)  e  líquidos   orgânicos 
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potencialmente infectantes (sêmen, secreção vaginal, líquor e líquidos peritoneal, pleural, 

sinovial, pericárdico e amniótico) também são veículo de transmissão dessas doenças 

(BRASIL, 2011). 

Os índices de transmissão do HIV pós-exposição ocupacional são baixos, 

aproximadamente 0,3% por meio de agulhas infectadas. Nos contatos acidentais de líquidos 

corporais infectados com as mucosas dos olhos e da boca, ou com a pele ferida do profissional, 

são mais baixos ainda: em média 0,09 %. Alguns fatores, no entanto, aumentam o risco: AIDS 

avançada no paciente-fonte da infecção, agulhas que foram utilizadas como cânulas de veia no 

paciente fonte, ferimentos profundos e a presença de sangue visível no instrumento. 

Para o vírus da hepatite B os índices variam de seis a 30%, dependendo do estado do 

paciente-fonte, entre outros fatores, e para hepatite C o índice de uma transmissão ocupacional 

é de 1,8% a 10% (BRASIL, 2011). 

No atendimento inicial pós-exposição, faz-se necessário que o profissional avalie como 

e quando ocorreu a exposição, além de investigar a condição sorológica da pessoa exposta e da 

pessoa fonte da infecção (testes rápidos para trabalhador e paciente-fonte). Assim, a partir da 

avaliação desses critérios, será possível definir se há ou não indicação de início da profilaxia 

pós-exposição (BRASIL, 2015). Atualmente os testes rápidos são diagnósticos para AIDS e 

triagem para as hepatites B e C. 

A Profilaxia Pós-Exposição (PEP) para o HIV deve ser iniciada o mais precocemente 

possível, idealmente nas primeiras 2 horas após o acidente e tendo como limite às 72 horas 

subsequentes. Não é indicada quando o trabalhador exposto já se encontra previamente 

infectado ou quando a infecção pode ser descartada na pessoa fonte (BRASIL, 2015). 

A profilaxia pós-exposição recomendada frente ao acidente com exposição ao vírus da 

hepatite B irá depender do status sorológico do paciente-fonte. Não existe até o momento, 

profilaxia para a hepatite C. 

Os estudos têm mostrado que os técnicos e auxiliares de enfermagem do sexo feminino são os 

profissionais da saúde mais afetados pelos AT, os quais são resultantes de contato com materiais 

perfurocortantes (CHIODE, 2007; SPAGNUOLO, 2008; VALIM, 2011; DIAS, 2012; 

MACHADO, 2011). Segundo o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), a força de 

trabalho da categoria  é  composta  por:  enfermeiros,  técnicos  e  auxiliares      enfermagem. 
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Atualmente,  por exigência do COFEN,  os auxiliares estão realizando cursos de 

complementação para serem inseridos na categoria de técnico de enfermagem. 

No Tocantins, os resultados de duas pesquisas confluem, demostrando que as categorias 

mais expostas aos riscos biológicos são os técnicos e auxiliares de enfermagem. Veiga (2013), 

analisou os ATEMB entre os TS do município de Palmas, no período de 2007 a 2012, que foram 

notificados no Centro de Referência em Saúde do Trabalhador Regional (CEREST), tendo 

constatado que os técnicos de enfermagem do sexo feminino foram os que mais se acidentaram 

e a administração de medicamentos (endovenosa, intramuscular e subcutânea) a circunstância 

predominante dos acidentes. Machado (2011), demostrou que a categoria mais exposta aos 

riscos biológicos no Hospital Geral de Palmas, Tocantins, no período de agosto 2005 a setembro 

de 2007, foi o auxiliar de enfermagem, predominantemente do sexo feminino e média de idade 

de 33,7 anos, tendo observado um índice de 64% de subregistro dos acidentes nesse período. 

Cordeiro et al. (2015), observaram que, na Bahia, em 2012, a maior frequência dos 

acidentes ocorreu com a população feminina, na faixa etária de 30 a 49 anos, tendo sido o 

sangue o material orgânico de maior contato nos acidentes, por meio da via percutânea. Em um 

hospital escola de Brasília revelou-se que, entre estudantes e trabalhadores da saúde, os mais 

expostos a riscos biológicos foram os estudantes de medicina, seguidos dos auxiliares de 

enfermagem; a maior parte desses acidentes foi com agulhas e material perfurocortantes 

(SHIMIZU et al.2002). Outro estudo em hospitais públicos de Brasília revelou uma ligeira 

predominância de acidentes no sexo masculino entre os atendentes de enfermagem e técnicos 

de laboratório (CAIXETA, 2003). O sangue foi o material orgânico de maior representação 

entre os acidentes (DIAS, 2012; REIS, 2013). 

O subregistro dos agravos em saúde do trabalhador é evidenciado na literatura. De 

acordo com Santana e Silva (2014), há um desconhecimento expressivo por parte dos 

profissionais de saúde em relação aos riscos e agravos relacionados à saúde dos trabalhadores, 

assim como dificuldades dos gestores de reconhecer o trabalho como um dos determinantes do 

processo saúde/doença. Santana et al (2008) acrescentam que, embora os profissionais de saúde 

estabeleçam a relação dos acidentes com o trabalho (nexo causal), isso não se desdobra, 

necessariamente em notificação e atribuem essa situação a fatores de ordem política, jurídica, a 

conflitos de interesses econômicos, ao estigma e à negligência de profissionais de saúde, 

empregadores e até mesmo trabalhadores. 
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3 PROBLEMA DE INVESTIGAÇÃO 

 

 

 

Frequência relativamente alta de acidentes de trabalho com material biológico entre os 

profissionais de enfermagem no município de Araguaína, Tocantins. 

 

 

4 PERGUNTA DE INVESTIGAÇÃO 

 

 

 

Quais são os fatores relacionado à ocorrência dos acidentes de trabalho com material 

biológico entre os trabalhadores da enfermagem do Hospital Regional de Araguaína (HRA) em 

Tocantins? 

 

 

5 OBJETIVOS 

 

5.1 Geral 

 

Descrever as características epidemiológicas dos acidentes de trabalho com material 

biológico entre os profissionais de enfermagem do HRA, Tocantins, ocorridos durante o 

período de 2012 a 2015. 

 

 

5.2 Específicos 

 

1- Caracterizar os acidentes de trabalho com material biológico ocorrido entre os 

trabalhadores de Enfermagem do HRA, no período de 2012 a 2015. 

2- Identificar condições ambientais atuais e dos processos de trabalho que possam estar 

contribuindo para a ocorrência dos acidentes de trabalho entre os trabalhadores de Enfermagem 

do HRA. 
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6 JUSTIFICATIVA 

 

 

Os trabalhadores da saúde, especialmente aqueles que compõem as equipes de 

enfermagem dos hospitais, desenvolvem suas funções em diferentes situações de estresse, no 

decorrer de sua jornada de trabalho e são os que apresentam os maiores índices de acidentes de 

trabalho com material biológico (DALRI, ROBAZZI, SILVA, 2010). 

O presente trabalho vem contribuir para o conhecimento dos fatores relacionados à 

ocorrência dos ATEMB na equipe de enfermagem do HRA e espera-se que o mesmo possa 

contribuir para o entendimento da ocorrência desse agravo nos demais hospitais do Estado, 

considerando a similaridade do processo de trabalho desse grupo de trabalhadores. 

O SUS disponibiliza à vigilância em saúde uma ferramenta (SINAN) de extrema 

importância para a realização de pesquisas. A transformação dos dados desse sistema em 

informações podem auxiliar na tomada de decisões que podem propiciar melhorias na saúde 

dos trabalhadores, na medida em que esses acidentes causam um significativo impacto 

psicossocial não só às próprias vítimas, mas também às famílias envolvidas e ao próprio Estado, 

considerando os altos custos financeiros deles decorrentes. 

Espera-se que o produto final dessa investigação possa também contribuir com as ações 

de Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT) e com a promoção da saúde dos trabalhadores 

da saúde em geral e dos enfermeiros em particular, pois considera-se que é inadmissível cuidar 

do outro e ter sua própria saúde negligenciada. 

 

 

 

 

7 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

7.1 Saúde Coletiva 

 

 

Diferente da saúde pública, que centra seus esforços no saneamento do meio ambiente, 

higiene pessoal dos indivíduos no sentido de prevenir doenças e prolongar a vida, a saúde 

coletiva (SC), compreende a saúde através dos determinantes sociais, em práticas direcionadas 

prioritariamente pela promoção da saúde, além de voltadas para a prevenção e o cuidado dos 

agravos e doenças, tomando por objeto a coletividade/grupos sociais. Trata-se de uma   área 
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multiprofissional e interdisciplinar, construída por profissionais da saúde, como de outras áreas 

do conhecimento, como engenheiros, físicos e arquitetos (PAIM et al.2013). 

 

 

7.2 Vigilância em Saúde 

 

 

A vigilância em saúde nos remete a uma forma de olhar a saúde da população 

condicionada nos Determinantes Sociais em Saúde (DSS), que segundo a lei orgânica nº 8.080 

de 1990, coloca como fatores determinantes da saúde a alimentação, a moradia, o saneamento 

básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e entre outros, o 

acesso aos bens e serviços essenciais. Em um sentido mais ampliado, vigilância é intervir 

objetivando promover transformações das situações que causam danos à saúde das pessoas. 

Podemos considerar que as ações de vigilância em saúde têm seus pilares na promoção e a 

proteção da saúde, prevenção e controle dos agravos e eventos adversos à saúde da população, 

tanto na dimensão individual quanto coletiva (BRASIL, 2014). 

De acordo com o Ministério da Saúde (2009), as ações de vigilância são compreendidas 

como: 

 

1. Vigilância Epidemiológica (abrange a vigilância e controle das doenças 

transmissíveis, não transmissíveis e agravos, atuando, principalmente com os sistemas de 

notificação e informação); 

2. Promoção da Saúde (conjunto de intervenções individuais, coletivas e ambientais 

sobre os DSS); 

3. Vigilância da Situação da Saúde (contribui para o planejamento da saúde, por meio 

do monitoramento contínuo do comportamento dos principais indicadores de saúde); 

4. Vigilância em Saúde Ambiental (visa conhecer, detectar mudanças, prevenir e 

controlar os fatores de riscos ambientais relacionados aos agravos à saúde); 

5. Vigilância Sanitária (tem a finalidade de preservar a saúde através da eliminação, 

redução ou prevenção de riscos à saúde, intervindo nos problemas sanitários que possam ocorrer 

em qualquer das etapas e processos, da produção ao consumo de bens e serviços relacionados 

direta ou indiretamente com a saúde); 
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6. Vigilância em saúde do Trabalhador (VISAT) (visa promover a saúde e reduzir o 

adoecimento dos trabalhadores por meio de ações integradas com foco nos determinantes 

associados ao processo produtivo e ao desenvolvimento. 

Pode-se portanto afirmar, que a Vigilância em Saúde é um dos componentes 

fundamentais das políticas públicas de saúde, cuja responsabilidade é do Estado brasileiro, 

dirigida para o conjunto de nossa população (Brasil, 2014). 

 

 

7.3 Saúde do Trabalhador / Vigilância em Saúde do Trabalhador 

 

 

 

A Saúde do Trabalhador (ST) é um campo do saber, apoiado no modelo da saúde 

coletiva, através da promoção da saúde e prevenção das doenças dos trabalhadores, seja de 

origem ocupacional ou relacionada ao trabalho, destacando nesse processo a importância do 

Estado, das organizações dos trabalhadores e dos movimentos sociais em seu desenvolvimento. 

(SANTANA, SILVA, 2013). É um campo interdisciplinar, interinstitucional, com raízes na 

Medicina Social latino-americana sob influência da experiência do Movimento Operário 

Italiano (MOI). Segundo Lacaz (2005), a saúde do trabalhador compreende a produção de 

conhecimento, a utilização de tecnologias e práticas de saúde, seja no plano técnico ou político, 

visando à promoção da saúde e a prevenção de doenças de origem ocupacional ou relacionadas 

ao trabalho. Santana et al, 2011 destacam que essa área apresenta marcantes particularidades, 

como os conflitos entre empregados e empregadores e as tensões entre as esferas pública e 

privada. 

Nessa concepção, considera-se a saúde e a doença como processos dinâmicos, 

estritamente articulados com os modos de desenvolvimento produtivo da humanidade em 

determinado momento histórico. Parte do princípio de que a inserção dos homens, mulheres e 

crianças nos espaços de trabalho contribui decisivamente para formas específicas de 

adoecimento e morte. Considera trabalhador, toda pessoa que exerça uma atividade de trabalho, 

independentemente de estar inserido no mercado formal ou informal, inclusive na forma de 

trabalho familiar e/ou doméstico. (MINAYO et al, 1997; BRASIL,2002). No Brasil, a área de 

saúde do trabalhador, disseminou-se com o Movimento de Reforma Sanitária, desenvolvendo- 

se mais amplamente com a promulgação da Constituição de 1988 e a implementação do SUS 

(SANTANA, SILVA, 2013). 



16 
 

 

 

 

Em 2002 foi criada a Rede nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador 

(RENAST) pela portaria GM/MS n.º 1679, fortalecida posteriormente pela portaria 

2.437/GM/MS/2005 (SANTANA, SILVA, 2013). A RENAST é uma rede desenvolvida de 

forma articulada com o Ministério da Saúde e as secretarias de saúde dos Estados, DF e 

municípios. Tem como objetivo articular, no âmbito do SUS, ações de prevenção, promoção e 

recuperação da saúde dos trabalhadores urbanos e rurais, independente do vínculo empregatício 

e tipo de inserção no mercado de trabalho (BRASIL, 2002). Posteriormente em 2004 entrou em 

vigor a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e através da Portaria n.º 777/GM/MS/2004, 

que dispôs sobre a notificação compulsória, no SUS, de 11 agravos em saúde do Trabalhador: 

acidentes de trabalho fatal, com mutilações, com exposição a material biológico, acidente de 

trabalho com crianças e adolescentes, as dermatoses ocupacionais, as intoxicações exógenas 

(substâncias químicas, incluindo agrotóxicos, gases tóxicos e metais pesados), lesões por 

esforços repetitivos/ distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, pneumoconioses, 

perda auditiva induzida por ruído, transtornos mentais e o câncer. 

A Portaria n.º 777/GM/MS/2004 foi revogada em 2014, pela portaria GM/MS Nº 1271, 

de 06 de junho, tornando os acidentes de trabalho, dentre outros agravos, de notificação 

imediata (notificação compulsória realizada em até 24 vinte e quatro horas, a partir do 

conhecimento da ocorrência de doença, agravo ou evento de saúde pública) e pela portaria 

GM/MS Nº 1984 de 12 de setembro de 2014 que dispõe sobre as doenças relacionadas ao 

trabalho para notificação em Unidades Sentinelas (US). Em 2005 foi criada a Norma 

Regulamentadora 32 (NR-32) (Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde), 

fortalecendo as ações de VISAT. Em agosto de 2012 foi instituída a Política Nacional de Saúde 

do Trabalhador e da Trabalhadora (PSSTT), grande conquista norteadora das ações de 

vigilância. De acordo com Machado (2011), as ações de VISAT devem se basear em 

intervenções de negociações, visando mudanças nos processos de trabalho e na organização do 

trabalho, podendo contribuir para a redução dos riscos de acidentes e adoecimentos 

relacionados ao trabalho. A VISAT tem seu nome ligado ao trabalhador, como uma forma de 

afirmação de que não existe vigilância em saúde do trabalhador sem a participação do 

trabalhador como o agente principal deste vigiar. 

Os AT são eventos súbitos que ocorrem por exercício do trabalho a serviço da empresa 

(acidente típico) ou no percurso de casa para o trabalho e vice-versa (acidente de percurso), 

independentemente da situação empregatícia ou previdenciária do trabalhador acidentado, 

provocando lesão corporal, perturbação funcional ou doença que cause a morte ou a perda ou 
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redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho (BRASIL, 1991; BRASIL, 

2006). Os ATEMB são acidentes de trabalho que ocorrem com trabalhadores que atuam, direta 

ou indiretamente, em atividades onde há riscos de exposição a materiais biológicos: 

trabalhadores da saúde que lidam diretamente com pacientes, outros trabalhadores como 

àqueles que prestam assistência domiciliar, atendimento pré-hospitalar, ações de resgates feitas 

por bombeiros, policiais militares, motorista de ambulância ou outros profissionais como 

coletores de lixo, zeladores (BRASIL, 2006; SPAGNUOLO et al 2008; LEITE et al 2014). 

As informações do SINAN, contribuem para a identificação da realidade 

epidemiológica de determinada área geográfica e para a democratização das informações entre 

os profissionais de saúde. Portanto, é um instrumento relevante para auxiliar o planejamento da 

saúde e definir prioridades de intervenções, além de permitir a avaliação do impacto das 

mesmas (BRASIL, 2016), constituindo um instrumento de suma importância na saúde coletiva 

e na vigilância em saúde. 

 

 

 

8 ESTRATÉGICAS METODOLÓGICAS 

 

 

8.1 Desenho do Estudo 

 

 

Trata-se de um estudo transversal, descritivo e exploratório, de abordagem qualitativa e 

quantitativa, que objetiva descrever as características epidemiológicas dos acidentes de trabalho 

com material biológico entre os profissionais de enfermagem do HRA, Tocantins, ocorridos 

durante o período de 2012 a 2015. O estudo baseia-se em dados: 1- primários, pela observação 

sistemática do ambiente e processos de trabalho dos trabalhadores da enfermagem do HRA, por 

amostragem, em dois setores (clínicas médica e cirúrgica) e 2- secundários, através das fichas 

de notificações de acidentes de trabalho com exposição a material biológico. 

As unidades de análise serão: acidentes, para a caracterização, e profissionais de 

enfermagem para os estudos dos fatores associados. 
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8.2 Local do Estudo 

 

 

O Estado do Tocantins é composto de 139 municípios, divididos em oito regiões de 

saúde aprovadas pela Resolução CIB – TO n.º 161/2012, SPSUS/GDPS, através de critérios de 

ações e serviços de saúde mínimos na saúde pública, os quais definiram o recorte regional para 

a composição das regiões em cinco eixos: 80% de cobertura de Estratégia Saúde da Família 

(ESF) e suficiência da atenção básica na região; urgência e emergência: pronto socorro 

funcionando 24 horas todos os dias da semana com cirurgião geral e atendimento obstétrico de 

risco habitual (cesárea) na região; atenção psicossocial: pelo menos um CAPS I (Centro de 

Atenção Psicossocial) em cada região; atenção ambulatorial especializada e hospitalar: 

atendimento ambulatorial em clínica médica e cirurgia geral e hospitalar nas clinicas médicas, 

cirúrgicas e obstétricas; Vigilância em saúde – equipe de vigilância constituída legalmente nos 

municípios (TOCANTINS, 2012). 

O município de Araguaína é localizado no norte do Tocantins pertencendo à 

mesorregião ocidental do Tocantins e à microrregião homônima. Era a maior cidade do Estado, 

por ocasião da sua criação. Possui atualmente 156.123 habitantes, a segunda maior população 

do Tocantins, de acordo com o Censo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE 

/2010. Está localizada a 350 km da capital Palmas. É cercada de grandes, médias e pequenas 

fazendas, que impulsionam o desenvolvimento econômico da cidade através da agricultura e da 

pecuária e conhecida como a capital do boi. Possui um polo agroindustrial, contando com três 

frigoríficos de referência nacional. A instalação de faculdades na cidade impulsionou, nos 

últimos tempos, a iniciativa privada na construção civil (IBGE, 2016). 

O HRA, criado em 1970, compreende uma área construída de aproximadamente 16 650 

metros quadrados, com 257 leitos de internação, sendo 20 de Unidade de Tratamento Intensivo 

(UTI) e centro cirúrgico com seis salas em funcionamento. Sob gestão Estadual, é uma unidade 

de média e alta complexidade, classificada como unidade de porte III e atende pacientes do 

Tocantins, sul do Pará e Maranhão. É o segundo maior hospital público do Tocantins. Possui 

uma área central onde funciona o pronto socorro, alas de internação, o centro cirúrgico e outros 

seis anexos de atendimento: administrativo, unidade de alta complexidade em oncologia, 

ambulatório de oncologia clínica, casa de apoio Glória Moraes, centro de alta complexidade e 

centro de reabilitação. Atende as especialidades de cirurgia geral, torácica, vascular, cirurgia 

buco-maxilo-facial, bariátrica, neurocirurgia, clínica médica, ortopedia e traumatologia, 

nefrologia, psiquiatria, oncologia, ginecologia, urologia e hematologia (TOCANTINS, 2016). 
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8.3 População de Estudo 

 

 

Segundo o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde do Brasil (CNES), o 

Tocantins possui atualmente 22.285 trabalhadores da saúde; destes, 3.498 estão em Araguaína, 

distribuídos nos 199 estabelecimentos de saúde locais: 101 consultórios, 26 unidades de 

serviços de apoio de diagnose e terapia, 19 unidades básicas de saúde e 5 hospitais. O HRA 

conta com 1.742 trabalhadores em seu quadro institucional, sendo 1.519 trabalhadores da área 

da saúde. A equipe de enfermagem conta atualmente com 673 trabalhadores, representando 

mais de 44% dos profissionais do HRA. 

 

 

8.4 Variáveis 

 

 

As variáveis serão obtidas da ficha de notificação/investigação de ATEMB, registradas 

no SINAN, no período de 2012 a 2015 e serão classificadas em quatro dimensões: 

sociodemográficas, ocupacionais e relacionadas aos acidentes. Estão detalhadas em quadro 

anexo (APÊNDICE I). 

 

 

8.5 Fonte de Dados e Instrumentos 

 

 

As fontes de dados utilizadas serão: 1) o SINAN, através da ficha de 

notificação/investigação de acidente de trabalho com exposição a material biológico, inserida 

no sistema pela portaria 104/2010, Anexo III, e destinada aos profissionais da área de saúde 

durante o desenvolvimento do seu trabalho; 2) Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde-CNES; 3) observações sistemáticas semiestruturado sobre os riscos biológicos do 

ambiente e processos de trabalho. 

 

 

8.6 Procedimentos de coleta de dados 

 

 

 

Os dados obtidos do SINAN, através das fichas de notificações de ATEMB, serão 

planilhadas para constituírem o banco de dados da análise e tabulados através do Tabwin 
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(Datasus/MS). As observações sistemáticas serão realizadas através de um roteiro 

semiestruturado em dois setores do HRA: clínica médica e cirúrgica, com duração de oito horas 

em cada setor, realizado em dois dias consecutivos. O número de trabalhadores do período será 

obtido através do CNES. 

 

 

8.7 Plano de Análise 

 

 

As variáveis retiradas das fichas de notificação/investigação de ATEMB serão utilizadas 

para traçar o perfil dos trabalhadores de enfermagem do HRA, considerando-se o total das 

notificações registradas no SINAN no período de 2012 a 2015. Os acidentes serão 

caracterizados da seguinte maneira: 1) dimensões sociodemográficas: sexo, faixa etária, 

raça/cor e escolaridade; 2) dimensões ocupacionais: ocupação, tempo de trabalho na ocupação, 

situação no mercado de trabalho; 3) dimensões relacionadas aos acidentes: tipo de exposição, 

material orgânico, circunstâncias dos acidentes, agente, uso de Equipamento de Proteção 

Individual (EPI), paciente fonte conhecida, situação vacinal do trabalhador em relação a 

hepatite B, evolução do caso. 

Os dados serão consolidados em plano tabular, com distribuição percentual por 

categorias de análise. A parte descritiva dos dados será realizada com o cálculo da distribuição 

percentual de participantes por categorias das variáveis de estudo, representados em tabelas e 

gráficos. Considerando o grupo de trabalhadores existentes no HRA no meio do período do 

estudo, será possível realizar o cálculo para obter a estimativa de frequência relativa por 100 

trabalhadores, como uma aproximação de incidência de ATEMB. Possíveis diferenças entre 

proporções serão testadas pelo teste do Qui-Quadrado para amostras independentes, 

considerando-se um nível de significância equivalente a p menor ou igual a 0,05. 

Os dados obtidos das observações sistemáticas serão descritos no que couber e utilizados 

na discussão dos resultados, no sentido de obter indicações das condições ambientais e dos 

processos de trabalho determinantes dos acidentes, no intuito de descrever possíveis fatores 

associados. 
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9 VIABILIDADE 

 

 

Considera-se este estudo pertinente e relevante, tendo em vista a importância do cuidado 

da saúde dos trabalhadores da saúde. Ademais, ressalta-se que a pesquisa é viável 

financeiramente, tendo em vista a coleta de dados secundários do SINAN que é uma ferramenta 

utilizada no processo de trabalho da pesquisadora. Os documentos de anuências da 

Superintendência de Vigilância, Promoção e Proteção à Saúde para a utilização dos bancos de 

dados, como também a do HRA, para realização das observações sistemáticas. 

 

 

 

 

10 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

 

Declara-se que foram seguidas as recomendações da Resolução no. 466/2012 do 

Conselho Nacional de Saúde e que o trabalho de pesquisa foi formulado de acordo com os 

princípios éticos que envolvem a utilização de dados secundários e primários, não apresentando 

risco a seres humanos. Declara-se ainda que serão guardados sigilo e confidencialidade dos 

dados que contiverem identificação de pessoas ou instituições e que os dados coletados serão 

utilizados exclusivamente para alcançar os objetivos descritos no projeto. 
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ANEXOS 

Anexo 1 – Ficha de Investigação de Acidente de Trabalho com Exposição à Material 

Biológico – SINAN 
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Anexo 2 – Declaração de Anuência e Compromisso da Superintendência de Vigilância, 

Promoção e Proteção à Saúde 
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ANEXO 3 – Declaração de Anuência do Hospital Regional de Araguaína 
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APÊNDICES 

Apêndice1 - Quadro de Variáveis 
 

Variáveis Descrição Categorias/Valores 

Dimensões Sociodemográficas 

Sexo Sexo • Masculino; Feminino 

 

Faixa etária 

 

Intervalos 
• 18-39 anos 

• 40 – 59 anos 

• 60 anos ou mais 

 

Raça/cor da pele 

 

Segundo classificação do 

IBGE 

• Branca 

• Preta 

• Parda 

• Amarela 

• Ignorada 

 

Escolaridade 
Baixa Escolaridade (até o 

ensino fundamental completo); 

Média escolaridade (ensino 

médio incompleto e completo); 

Superior (ensino superior 

incompleto e completo) 

 

• Baixa Escolaridade 

• Média Superior 

• Superior 

• Ignorada 

Dimensões Ocupacionais 

Ocupação Função desenvolvida pelo 

trabalhador na data do acidente 

segundo o Código Brasileiro de 

Ocupação- CBO 

 

• Enfermeiros 

• Técnicos de enfermagem 

• Auxiliares de enfermagem 

Tempo de trabalho 

na ocupação 

 

Tempo de serviço 
• Dia 

• Hora 

• Mês 

• Ano 

 
 

Situação no 

mercado de 

trabalho 

 

 

 

Situação empregatícia, segundo 

campos da ficha de notificação 

• Empregado registrado com 

carteira assinada 

• Autônomo /conta própria 

• Trabalho temporário 

• Empregado não registrado 

• Servidor público estatutário 

• Servidor público celetista 

• Cooperativado 

• Outros 

• Ignorado 

Dimensões relacionadas aos acidentes 

 

Tipo de exposição 

 

Exposição ao agente de risco 
• Percutânea, 

• Mucosa 

• Outros 

 

 

 
 

Material orgânico 

 • Sangue 

• Líquor 

• Líquido pleural 

• Líquido ascético 
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 Tipo de material biológico que 

o paciente teve contato no 

momento do acidente 

• Líquido aminiótico, 

• Fluido com sangue, 

• Soro/plasma 

• Outros 

• Ignorado 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Circunstância do 

acidente 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Identificar a circunstância em 

que o correu o acidente 

• Administração de 

medicação: endovenosa, 

intramuscular, subcutânea, 

intradérmica; 

• Punção venosa/arterial para: 

coleta de sangue, não 

especificada; 

• Descarte inadequado de 

material perfurocortante em: 

saco de lixo, em bancada, 

cama, chão, etc 

• Lavanderia de material 

• Manipulação de caixa com 

material perfurocortante 

• Procedimentos: cirúrgico, 

odontológico, laboratorial 

• Dextro, reencape, outros, 

• Ignorado 

 

 
 

Agente 

 
 

Agente com o qual o 

trabalhador teve contato no 

acidente 

• Agulha: com lúmem(luz), 

sem lúmem(maciça) 

• Intracath 

• Vidros, lâmina/lanceta 

(qualquer tipo) 

• Outros, ignorado 

Uso de EPI Identificar o uso de 

Equipamento de proteção 

Individual-EPI 

• Luva, avental, óculos, 
máscaras, proteção facial, 

bota 

Paciente fonte 

conhecida 

Paciente fonte conhecido é 

aquele que permitiu fazer teste 

rápido para HIV 

• Sim 

• Não 

Situação vacinal do 

acidentado em 

relação a hepatite B 

 

Vacinação 
• Vacinado; não vacinado 

• Ignorado 

Evolução do caso O caso têm que ser encerrado 

em seis meses 
• Alta com conversão 

sorológica; sem conversão 

sorológica 

• Alta paciente fonte negativo 

• Abandono 

• Óbito por acidente com 
exposição à material 

biológico 

• Óbito por outra causa 

• Ignorado 
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Apêndice 2 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÕES SISTEMÁTICAS SOBRE RISCOS BIOLÓGICOS 

RELACIONADOS AO TRABALHO 

 

 

 

Data:  /  /   
 

Descrição do Setor: 
 
 

 

 

 

 
 

Foi identificado alguma situação de risco relativo a perfurocortantes ou outras situações que 

podem causar acidentes com material biológico durante a observação? 

( ) Sim (  ) Não 

 
Se sim, qual foi a situação observada? 

1- Em relação ao ambiente: 

( ) Coletor de descarte de perfurocortante impróprio para este fim ( garrafas pet, outros 

frascos) 

( )  Perfurocortante transfixado no coletor de descarte 

(  )  Coletor de descarte abarrotado / cheio, 

( )  Ambiente de trabalho com pouco espaço para realização do procedimento 

(  )  Ambiente com iluminação inapropriada 

2- Processos de trabalho: 

 
(  )  Realização de procedimento em paciente não cooperativo, relutante ou confuso 

 
(  )  Paciente não recebeu informações sobre o procedimento com o material perfurocortante 

HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAINA 
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( ) O perfuro cortante foi transferido a outro trabalhador pelas mãos e não através de 

bandeja ou outra zona neutra 

( )  Reencape /desconexão manual 

de agulha (  )  Uso de calçados 

abertos 

(  )  Utilização de adornos ( anéis, relógio. Pulseira) 

 
( ) Não inspecionou o leito para verificar a possibilidade da presença de materiais 

perfurocortantes ou infectantes 

( )  O  perfurocortante foi transportado em recipientes aberto pelo 

corredores (  )  Colocou mão ou dedos muito próximos a abertura do 

coletor de descarte 

( ) Não foi utilizado o EPI ( luvas, máscara, capote ou avental) recomendado para o 

trabalhador durante o procedimento 

(  ) Outras 

 
Descrever outras situações 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




