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RESUMO 
 
CANALLI, R. T. C. Acidentes com material biológico entre estudantes de 
enfermagem de um município paulista. Ribeirão Preto, 2008. 124 f. Dissertação 
(Mestrado em Enfermagem). Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2008. 
 

Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, com abordagem de análise 
quantitativa, cujo objetivo foi verificar os acidentes com material biológico 
potencialmente contaminado, ocorridos entre acadêmicos de enfermagem de três 
instituições de ensino de um município do interior paulista. Para a coleta de dados 
aplicou-se um questionário com questões abertas e fechadas, após a observação 
dos aspectos ético-legais. Participaram do estudo 355 alunos que estavam 
presentes em sala de aula por ocasião da coleta de dados e que já realizavam 
atividades de ensino-aprendizagem. Os dados foram analisados em Epi Info versão 
3.4.3. Verificou-se que, 44 (12,4%) estudantes referiram ter sofrido exposição 
acidental a material biológico. A maioria era do sexo feminino (93,1%), tinha entre 22 
a 25 anos (56,8%), cursava o quarto ano do curso de enfermagem (68,1%), em 
período integral (75%). O número de acidentes mencionados pelos alunos totalizou 
55. Quanto ao tipo de exposição, a de pele íntegra foi a mais freqüente (70,9%), 
seguida de acidente percutâneo (25,5%), exposição em mucosa (1,8%) e pele 
lesada (1,8%). As topografias mais afetadas nesses acidentes foram os dedos e as 
mãos (74,6%). As agulhas foram citadas como o objeto causador de 64,3% dos 
acidentes percutâneos e o sangue foi o material biológico envolvido em 72,7% do 
total de acidentes. O maior número de acidentes ocorreu na retirada da punção 
venosa/soro (18,2%), ao puncionar ou coletar sangue (16,4%) e ao aspirar paciente 
(12,7%). Os alunos não utilizavam Equipamento de Proteção Individual em 49,1 % 
dos acidentes, embora em mais de 80% das atividades seria recomendado ao 
menos o uso das luvas de procedimento. Os alunos lavaram o local do acidente em 
92,7% dos casos e dois alunos espremeram a área lesada após acidente 
percutâneo. Em 40% dos acidentes, os estudantes não notificaram a ocorrência aos 
docentes supervisores; em 38,2% das exposições os alunos não tomaram nenhuma 
conduta, não notificaram e não procuraram atendimento médico. A maioria dos 
docentes, quando notificados, orientou seus alunos quanto às condutas corretas e 
os encaminharam para avaliação médica; um docente, apesar de notificado, ignorou 
o fato. As situações mais apontadas pelos alunos como as que favoreceram a 
exposição acidental foram não utilizar Equipamento de Proteção Individual (49,1%) e 
a desatenção (45,5%). Como sugestões para prevenir e controlar acidentes com 
material biológico entre alunos, 21,4% referiu a educação permanente/continuada e 
19,7% a utilização de Equipamento de Proteção Individual e a conscientização 
quanto ao uso. Para minimização de acidentes com material biológico 
potencialmente contaminado, entre alunos de enfermagem, nota-se a necessidade 
de envolver não apenas os alunos, mas também docentes e profissionais dos 
campos de ensino-aprendizagem, num programa efetivo de prevenção e controle 
dos acidentes. 

 
 
Palavras-chave: Estudantes de enfermagem. Riscos Ocupacionais. Biossegurança. 

 
 



 

ABSTRACT 
 

CANALLI, R. T. C. Accidents involving biological material among nursing 
students in a city in São Paulo State. Ribeirão Preto, 2008. 124 f. Master´s Thesis 
in Nursing. University of São Paulo at Ribeirão Preto College of Nursing, Ribeirão 
Preto, 2008. 
  

This is a descriptive and exploratory study with a quantitative analytic 
approach. The aim was to verify the occurrence of accidents involving potentially 
contaminated biological material among nursing students from three teaching 
institutions in an interior city of São Paulo State, Brazil. After observing ethical-legal 
aspects, a questionnaire with open and closed questions was applied for data 
collection. Study participants were 355 students present in the classroom at the 
moment of data collection and who had already been involved in practical teaching-
learning activities. Data were analyzed in Epi Info version 3.4.3. Forty-four (12.4%) 
students indicated accidental exposure to biological material. Most of them were 
female (93.1%), between 22 and 25 years old (56.8%), taking the forth year of the 
nursing course (68.1%) and studying full-time (75%). The students mentioned 55 
accidents. As to the type of exposure, intact skin exposure was the most frequent 
(70.9%), followed by percutaneous accident (25.5%), mucous membrane exposure 
(1.8%) and injured skin (1.8%). The most affected topographic areas during these 
accidents were fingers and hands (74.6%). Needles were mentioned as the causal 
object in 64.3% of percutaneous accidents and blood was the biological material 
involved in 72.7% of all accidents. The largest number of accidents occurred when 
removing venipuncture/serum (18.2%), while puncturing or collecting blood (16.4%) 
and while aspirating a patient (12.7%). The students were not using Individual 
Protection Equipment in 49.1% of the accidents, although at least the use of 
procedure gloves would be recommended in more than 80% of activities. The 
students washed the accident site in 92.7% of cases and two students squeezed the 
injured area after a percutaneous accident. In 40% of the accidents, the students did 
not notify the occurrence to the supervising faculty members; in 38.2% of the 
exposures, the students did not take any action and neither notified nor looked for 
medical help. When notified, most faculty members advised their students about 
correct conducts and referred them for medical evaluation; despite the notification, 
one faculty member ignored the fact. The situations students most indicated as 
favoring accidental exposure were not using Individual Protection Equipment (49.1%) 
and lack of attention (45.5%). As suggestions to prevent and control accidents 
involving biological material among students, 21.4% mentioned 
permanent/continuing education and 19.7% the use of Individual Protection 
Equipment and creating awareness about the use. To minimize accidents with 
potentially contaminated biological material among nursing students, the need to 
involve not only students is observed, but also faculty members and professionals 
from teaching-learning areas, as part of an effective accident prevention and control 
program. 

 
 
Key words: Nursing students. Occupational risks. Biosafety. 

 
 
 



 

 
RESUMEN 

 
CANALLI, R. T. C. Accidentes con material biológico entre estudiantes de 
enfermería de un municipio paulista. Ribeirao Preto, 2008. 124 f. Disertación 
(Maestría en Enfermería). Escuela de Enfermería de Ribeirão Preto, Universidad de 
São Paulo, Ribeirão Preto, 2008. 
  

Se trata de un estudio descriptivo, exploratorio, con aproximación de análisis 
cuantitativa, cuyo objetivo fue verificar los accidentes con material biológico 
potencialmente contaminado, ocurridos entre académicos de enfermería de tres 
instituciones de enseñanza de un municipio del interior del estado de São Paulo, 
Brasil. Para la recolecta de datos fue aplicado un cuestionario con preguntas 
abiertas y cerradas, tras la observación de los aspectos ético-legales. Participaron 
del estudio 355 alumnos que estaban presentes en las clases por ocasión de la 
recolecta de datos y que ya realizaban actividades prácticas de enseñanza-
aprendizaje. Los datos fueron analizados en Epi Info versión 3.4.3. Fue verificado 
que 44 (12,4%) estudiantes refirieron haber sufrido exposición accidental a material 
biológico. La mayoría era del sexo femenino (93,1%), con edad entre 22 y 25 años 
(56,8%), cursaba el cuarto año del curso de enfermería (68,1%), en período integral 
(75%). El número de accidentes mencionados por los alumnos totalizó 55. Respecto 
al tipo de exposición, la de piel íntegra fue la más frecuente (70,9%), seguida de 
accidente percutáneo (25,5%), exposición en mucosa (1,8%) y piel herida (1,8%). 
Las topografías más afectadas en esos accidentes fueron los dedos y las manos 
(74,6%). Las agujas fueron citadas como el objeto causador del 64,3% de los 
accidentes percutáneos y la sangre fue el material biológico involucrado en el 72,7% 
del total de accidentes. El mayor número de accidentes ocurrió en la retirada de la 
punción venosa/suero (18,2%), al puncionar o colectar sangre (16,4%) y al aspirar 
paciente (12,7%). Los alumnos no utilizaban Equipo de Protección Individual en el 
49,1 % de los accidentes, aunque en más que el 80% de las actividades seria 
recomendado al menos el uso de los guantes de procedimiento. Los alumnos 
lavaron el sitio del accidente en el 92,7% de los casos y dos alumnos exprimieron el 
área herido tras accidente percutáneo. En el 40% de los accidentes, los estudiantes 
no notificaron la ocurrencia a los docentes supervisores; en el 38,2% de las 
exposiciones los alumnos no tomaron ninguna conducta, no notificaron y no 
buscaron atención médica. La mayoría de los docentes, cuando notificados, orientó 
sus alumnos respecto a las conductas correctas y los encaminaron para evaluación 
médica; un docente, aunque notificado, ignoró el hecho. Las situaciones más 
apuntadas por los alumnos como las que favorecieron la exposición accidental 
fueron no utilizar Equipo de Protección Individual (49,1%) y la desatención (45,5%). 
Como sugestiones para prevenir y controlar accidentes con material biológico entre 
alumnos, el 21,4% refirió la educación permanente/continuada y el 19,7% la 
utilización de Equipo de Protección Individual y la concientización respecto al uso. 
Para minimizar accidentes con material biológico potencialmente contaminado entre 
alumnos de enfermería, se observa la necesidad de involucrar no solo a los 
alumnos, pero también a docentes y profesionales de los campos de enseñanza-
aprendizaje, en un programa efectivo de prevención y control de los accidentes. 

 
 
Palabras-clave: Estudiantes de enfermería. Riesgos ocupacionales. Bioseguridad. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

A prática profissional expõe os trabalhadores a vários tipos de acidentes. Os 

trabalhadores da saúde não fogem à regra e também estão expostos a vários riscos 

ocupacionais. 

 Diversos estudos da literatura recente, realizados entre profissionais da 

saúde, destacam a equipe de enfermagem como a que mais se acidenta durante a 

prática profissional, tendo como maior fator de risco o contato com material 

perfurocortante e material biológico potencialmente contaminado (BASSO, 1999; 

BALSAMO; BARRIENTOS; ROSSI, 2000; BALSAMO, 2002; BREVIDELLI; 

CIANCIARULLO, 2002; SANTOS; ARAÚJO, 2003; RUIZ; BARBOSA; SOLER, 2004; 

MUROFUSE; MARZIALE; GEMELLI, 2005; BALSAMO; FELLI, 2006). 

Entre as razões apresentadas para maior vulnerabilidade da equipe de 

enfermagem estão características próprias da profissão, como o fato de ser o maior 

grupo individualizado de profissionais de saúde responsável por assistência 

ininterrupta 24 horas por dia, realizar cerca de 60% das ações de saúde, executar o 

maior volume de cuidado direto ao paciente com contato físico, realizar grande 

quantidade de procedimentos invasivos e ser muito diversificada em sua formação 

(BULHÕES, 1998). 

Corroborando com estas informações tem-se que a equipe de enfermagem 

possui maior risco de exposição ocupacional devido às características de suas 

atividades, predominantemente manuais, como curativos, coleta de materiais para 

exames, vacinação, administração de medicação, aspiração traqueal e higiene 

corporal (TAKAYANAGUI; MENDES; DIAS, 1993). 
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A ocorrência de ferimentos, dermatoses e erupções, a inexistência de 

programa de vacinação e de saúde ocupacional são fatores que contribuem para a 

vulnerabilidade da enfermagem (BULHÕES, 1998). 

 Embora, os acadêmicos de enfermagem não sejam ainda considerados 

profissionais, em seu processo de ensino-aprendizagem realizam atividades práticas 

em instituições de saúde e se expõem aos mesmos riscos daqueles profissionais 

que atuam nessas unidades, ou seja, riscos de acidentes, riscos ergonômicos, riscos 

físicos, riscos químicos e riscos biológicos.   

 Os estudantes de enfermagem desenvolvem as habilidades necessárias para 

o cuidado de pacientes lidando com objetos cortantes e perfurantes, bem como 

fluídos corporais, o que frequentemente os expõem a riscos biológicos. Além disso, 

desenvolvem grande variedade de atividades de ensino-aprendizagem, em 

diferentes períodos de tempo e locais. Falta de experiência e ansiedade podem 

contribuir para a ocorrência de acidentes. Estar constantemente em situações de 

aprendizado, supervisão e avaliação favorece o aumento da ansiedade e estresse 

(REIS; GIR; CANINI, 2004). 

Um estudo envolvendo profissionais e alunos de um hospital universitário 

evidenciou que o acidente de maior ocorrência foi do tipo perfurocortante e que a 

população mais atingida foi de alunos de enfermagem. Este mesmo estudo 

evidenciou que a preocupação e o medo foram as reações emocionais mais 

freqüentes no momento do acidente (BELEI et al., 1999).  

Sabe-se que alunos sofrem acidentes durante atividades práticas; várias 

situações são vivenciadas durante o curso de graduação, mas a comunicação do 

acidente nem sempre é realizada. 
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Segundo o Boletim Epidemiológico do Programa Estadual de DST/AIDS os 

estudantes apareceram como a quinta categoria que mais se acidentou com material 

biológico entre 1999 e 2006 no estado de São Paulo, totalizando 1.067 acidentes 

(SÃO PAULO, 2007). 

 Grande variedade de agentes infecciosos pode ser transmitida durante a 

exposição acidental. Já foram descritos casos de exposições envolvendo mais de 

trinta diferentes tipos de patógenos. As infecções por patógenos de transmissão 

sanguínea são as que representam maiores riscos aos profissionais de saúde 

(CARDO, 1997). 

 Moriya (1992) e Gir, Costa e Silva (1998) destacam que antes do 

conhecimento da infecção pelo vírus da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 

(SIDA/AIDS), o HIV, acidentes envolvendo objetos perfurocortantes eram 

subestimados, bem como o risco de transmissão de patógenos através do sangue, 

como os vírus das hepatites B e C, que são os mais conhecidos.  

 O primeiro caso de transmissão ocupacional da infecção pelo HIV foi 

documentado em 1984, na Inglaterra, quando uma enfermeira sofreu um acidente 

perfurocortante e 13 dias após começou a apresentar sintomas de infecção aguda 

causados por esse vírus tendo, em 49 dias, seu exame para HIV se revelado 

positivo (TEIXEIRA; VALLE, 1996). 

 No Brasil, o primeiro caso notificado foi em 1997, referindo-se a uma auxiliar 

de enfermagem contaminada pelo HIV, com confirmação de aids, devido a um 

acidente de trabalho com material perfurocortante ocorrido em 1984, em São Paulo 

(SANTOS; MONTEIRO; RUIZ, 2002). 

De acordo com o “Centers for Disease Control and Prevention” - CDC, 

Atlanta, Geórgia, Estados Unidos da América (2003) foram confirmados 57 casos de 



 13 

trabalhadores da área da saúde que apresentaram soroconversão para o HIV depois 

de exposição acidental no trabalho, nos Estados Unidos da América (EUA), entre 

1985 e 2002. Destes, 26 desenvolveram a aids. Outros 139 profissionais notificaram 

infecção pelo HIV através de suposta exposição ocupacional. Entre os 57 

trabalhadores contaminados pelo HIV, 24 eram da enfermagem. Entre os casos 

suspeitos, 35 pertenciam a esta categoria profissional. 

Já em relação à hepatite B, o número de notificações ocupacionais anuais 

decaiu muito nos EUA após o começo da utilização da vacina em 1982, passando 

de mais de 10.000 casos em 1983 para menos de 400 casos em 2001. Quanto à 

hepatite C, o número de trabalhadores da saúde infectados é desconhecido; alguns 

estudos estimam que 1% desses trabalhadores possui evidências de infecção pelo 

vírus da hepatite C (CDC, 2003). 

Estatísticas feitas por órgãos governamentais no Brasil apresentam quatro 

casos de contaminação de profissional de saúde pelo HIV após acidente com 

material biológico entre 1980 e 1999: um em São Paulo, dois no Rio de Janeiro e um 

em Santa Catarina (SÃO PAULO, 1999). 

A descoberta de que o HIV pode ser transmitido para os trabalhadores da 

saúde por exposição percutânea e mucocutânea aumentou não só a preocupação 

das classes profissionais, mas também dos coordenadores e docentes de cursos de 

enfermagem para a segurança dos alunos durante atividades práticas (SCHAFFER, 

1997). 

Trabalhos de conclusão de curso de enfermagem abordando esta temática, 

entre os quais se pode citar Kitayama e Maríngolo (2000), Scotti, Aguilera e Silva 

(2002) e Silva, Herédia e Zucoloto (2003) evidenciam a preocupação de docentes 

em relação ao tema.  
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Sabe-se que a educação é fundamental para a promoção da saúde e 

prevenção de doenças, inclusive aquelas causadas por patógenos transmitidos 

através do sangue. É necessário sensibilização a respeito do problema e 

desenvolvimento de um senso individual e coletivo de responsabilidade. Mas, antes 

da prática educativa, deve-se conhecer o problema, o que está prejudicado pelos 

poucos trabalhos encontrados sobre acidentes com estudantes de enfermagem 

tanto na literatura nacional quanto internacional. 

 Desta maneira, decidiu-se investigar os acidentes com material biológico 

potencialmente contaminado ocorridos entre os alunos de cursos de enfermagem, 

tendo em vista que a maioria dos estudos realizados nesse campo aborda 

basicamente os profissionais da enfermagem. 

 Se os alunos, em sua prática de ensino-aprendizagem, expõem-se aos 

mesmos riscos dos profissionais de saúde, pergunta-se: 

Qual é a freqüência de acidentes com material biológico potencialmente 

contaminado entre acadêmicos de enfermagem, durante atividades de ensino-

aprendizagem? 

 Quais são as situações de risco envolvidas em tais acidentes? 

 Quais são as condutas pós-exposição adotadas pelos acadêmicos de 

enfermagem? 

 Quais são as condutas adotadas pelos coordenadores/docentes dos cursos, 

em caso de acidente com material biológico potencialmente contaminado? 

 Quais são as medidas de prevenção e controle propostas pelos alunos para 

minimizar a ocorrência de acidentes com material potencialmente contaminado? 

 Para controle dos riscos com material biológico há necessidade de se 

identificar sua freqüência e em que situações estes ocorrem, para que se 



 15 

estabeleçam e implementem medidas de prevenção (MARZIALE; NISHIMURA; 

FERREIRA, 2004). 

O diagnóstico da situação é fundamental para qualquer programa de saúde. 

Este estudo poderá fornecer subsídios para o planejamento, implementação e/ou 

reformulação de programas de prevenção e controle de acidentes com material 

biológico potencialmente contaminado entre estudantes dos cursos de enfermagem. 

Especial atenção deve ser dada à prevenção de acidentes na formação dos 

profissionais da enfermagem, para que possam pensar na realidade dos 

trabalhadores e atuar desde a graduação de maneira compatível com a prevenção 

de doenças e promoção da saúde pessoal e das pessoas sob os seus cuidados. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 Biossegurança 

 

 

A fundação Oswaldo Cruz define biossegurança como um conjunto de 

medidas voltadas para a prevenção, minimização ou eliminação de riscos inerentes 

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

prestação de serviços, que podem comprometer a saúde do homem, dos animais, 

do meio ambiente ou a qualidade dos trabalhadores envolvidos (TEIXEIRA; VALLE, 

1996). 

 Segundo Garner (1996), considerando a exposição dos profissionais da área 

da saúde a sangue e outros fluídos biológicos durante a realização de suas 

atividades, o CDC introduziu, em 1985, a adoção de medidas de proteção 

conhecidas como Precauções Universais (PU). Em 1996, estas medidas foram 

reformuladas e classificadas como Precauções Padrão (PP).  

As PP devem ser aplicadas a todos os pacientes, independentemente de sua 

condição infecciosa, presença ou não de doenças transmissíveis (CDC, 2007). 

Em 2007, foi publicado pelo CDC um novo manual sobre precauções de 

isolamento para prevenção da transmissão de agentes infecciosos em 

estabelecimentos de saúde, no qual foram adicionadas novas recomendações e 

reforçadas as já existentes. De acordo com este documento, as PP baseiam-se em 

(CDC, 2007):  
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Lavagem das mãos: deve ser realizada antes e após contato com paciente, e 

entre dois ou mais procedimentos realizados no mesmo paciente. Também é 

recomendada a lavagem das mãos após a retirada de luvas e após contato com 

equipamentos; 

Uso de luvas: recomenda-se o uso de luvas caso haja contato com sangue ou 

outros líquidos potencialmente infectantes, ao lidar com mucosas e pele não intacta; 

Uso de avental: recomenda-se o uso do avental caso haja possibilidade de 

contato da pele ou roupas do profissional com sangue ou líquidos potencialmente 

infectantes; 

Uso de máscara, óculos, protetor facial: recomenda-se o uso caso haja 

possibilidade de respingos de sangue ou líquidos potencialmente infectantes 

atingirem a face; 

Descontaminação de superfícies: deve ser feita caso haja presença de 

sangue ou líquidos potencialmente infectantes em superfícies; 

Artigos e equipamentos: devem ser submetidos à limpeza e desinfecção ou 

esterilização, antes de serem utilizados em outro paciente. Manuseá-los com luva e 

realizar lavagem das mãos após lidar com equipamentos; 

Rouparia: as roupas devem ser higienizadas prevenindo-se transferência de 

microrganismos para as pessoas e ambiente, por meio de maquinário adequado; 

Prevenção de acidentes com materiais perfurocortantes: deve haver 

educação quanto ao uso e descarte desses materiais. O reencape é proibido. Não 

se deve quebrar ou manipular agulhas usadas. Esses materiais devem ser 

descartados em caixas rígidas resistentes a perfurações. As caixas de descarte 

devem ser dispostas em locais adequados, visíveis e de fácil acesso. O transporte 

desses materiais deve ser feito com cuidado, evitando-se acidentes; 
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Reanimação de paciente: deve-se utilizar ambú ou outros equipamentos que 

previnam o contato com a mucosa oral e secreções orais; 

Quarto do paciente: priorizar quarto individual para pacientes que estão em 

risco elevado de transmitir ou adquirir infecções; 

Higiene respiratória: instruir pacientes sintomáticos para cobrir com lenço 

boca e nariz ao tossir e/ou espirrar e depositá-los em local adequado, observar 

correta higiene da mão que contenha secreções respiratórias, utilizar máscaras 

cirúrgicas quando possível e manter distância maior entre leitos; 

Práticas seguras durante aplicação de injeções: preparar medicações 

parenterais em local limpo, com técnica asséptica, uso de materiais estéreis e 

descartáveis; 

Controle de infecção durante procedimentos de punção lombar: recomenda-

se o uso de máscaras durante a realização de procedimentos como punção lombar, 

anestesia peridural, terapia intratecal, pois alguns estudos demonstraram que 

possivelmente há contaminação por secreção orofaríngea durante alguns desses 

procedimentos; 

Em adição a estas PP os profissionais da saúde devem ser vacinados contra 

hepatite B.  

Estudo realizado por Chaves (2003) concluiu que 96% dos enfermeiros 

estudados utilizavam as PP como uma prática de rotina, e a segurança pessoal foi 

referida na maior parte das respostas como o principal motivo para a utilização das 

PP.  

Entretanto, outros estudos demonstram que as PP não são seguidas 

corretamente. Gir, Costa e Silva (1998) concluíram que as PP não são utilizadas 

como deveriam, conferindo risco à equipe de enfermagem. 
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 Em relação à manipulação incorreta de agulhas, Brevidelli e Cianciarullo 

(2001), em estudo envolvendo 319 profissionais da enfermagem, constataram que 

75% reencaparam agulhas ao menos uma vez. 

 Em relação ao uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) pode-se citar 

estudo realizado por Sarquis (1999), no qual 84% dos trabalhadores de enfermagem 

julgaram desnecessário o uso de EPI, por desacreditarem na contaminação do 

material que estavam manipulando. Para a referida autora, o trabalhador não 

consegue ter uma visão ampliada do processo de trabalho, restringindo-se apenas à 

atividade técnica do procedimento, fatores que interferem no uso de EPI. 

 Sarquis e Felli (2000) constataram em estudo que somente 50% dos 

acidentados utilizavam EPI no momento do acidente, embora 79,62% dos 

trabalhadores tivessem referido que havia EPI à disposição no local de trabalho. 

 Em estudo sobre a utilização de EPI na manipulação de material biológico 

humano, Balsamo (2002), constatou que 66,67% dos trabalhadores usavam EPI no 

momento do acidente e que os demais justificaram a não-utilização por acreditarem 

que o procedimento não os expunha a risco. 

 Nishide, Benatti e Alexandre (2004), pesquisando a adesão dos profissionais 

ao uso de EPI, constataram que apenas 40% dos trabalhadores faziam uso de EPI, 

evidenciando que estes avaliavam de forma equivocada a utilização dos mesmos 

durante os procedimentos a serem realizados, por não valorizarem a real 

importância do seu uso para prevenção dos acidentes ocupacionais. 

 O uso de EPI é uma exigência legal e compete ao empregador adquirir o tipo 

adequado à atividade do empregado, fornecer somente EPI aprovado pelo Ministério 

do Trabalho do Brasil, treinar o trabalhador, tornar o uso obrigatório, substituir EPI 

quando necessário, responsabilizar-se pela sua higienização e manutenção e 
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comunicar ao Ministério do Trabalho qualquer irregularidade. Ao empregado, obriga-

se: usá-lo apenas para a finalidade a que se destina, guardá-lo, conservá-lo e 

comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso 

(GALAFASSI, 1999). 

 Muitas exposições ocupacionais a material biológico podem ser prevenidas 

pela utilização de técnicas seguras como não reencapar agulhas e descartar 

agulhas usadas em recipientes adequados. Utilizar barreiras de proteção como 

luvas, máscaras, óculos, entre outras, quando em contato com sangue e outros 

líquidos corpóreos, pode prevenir muitas exposições acidentais que atingem as 

mucosas (CDC, 2003). 

 Teixeira e Santos (1999) afirmam que adotar medidas de biossegurança a fim 

de realizar o controle de infecção é uma necessidade moral e legal, que torna a 

razão do trabalho verdadeira, valoriza o profissional e a profissão perante a 

sociedade. 

 O CDC (2003) recomenda que, após exposição ocupacional a material 

biológico sejam seguidas as seguintes medidas: 

 Cuidados locais: as lesões decorrentes de acidentes com material 

perfurocortante contaminado devem ser lavadas imediatamente após a ocorrência 

com água e sabão. Quanto às membranas mucosas e pele, devem ser lavadas com 

água corrente em abundância ou soro fisiológico a 0,9%. Não devem ser utilizadas 

substâncias cáusticas, pois estas só aumentam a área lesada. 

 Notificação: imediatamente após o acidente deverá ser comunicada à chefia 

ou unidade responsável pelo atendimento de acidentes para que se possam 

determinar as condutas a serem tomadas. O ideal é realizar o atendimento nas 
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primeiras duas horas e no máximo até 72 horas após o acidente (neste caso com 

benefício reduzido). 

O profissional de saúde acidentado deverá ter assegurados os direitos à 

privacidade e confidencialidade, além do sigilo médico. Deverá receber 

aconselhamento pré e pós-teste, realizado por profissional capacitado, além de 

realizar testes iniciais e de acompanhamento sorológico para HIV, hepatite B e 

hepatite C, quimioprofilaxia com anti-retrovirais (ARV) para o HIV durante 28 dias e 

profilaxia para hepatite B, quando indicados. Deverá ser feito ainda o registro do 

acidente e das condutas tomadas no prontuário, além de notificação do acidente ao 

Instituto Nacional de Previdência Social (INSS), por meio da Comunicação de 

Acidente de Trabalho (CAT), para o profissional contratado em regime regido pela 

Consolidação das Leis de Trabalho (CLT). Para o profissional estatutário deverá ser 

aberto processo que será encaminhado ao Departamento de Perícias Médicas do 

Estado (DPME) comunicando a ocorrência do acidente de trabalho. A notificação do 

acidente do trabalho e doença ocupacional do trabalho é obrigatória. Uma vez 

tomadas estas medidas, o profissional terá assegurado os seus direitos no que se 

refere ao reconhecimento de doença do trabalho em caso de ocorrer soroconversão. 

Deve-se ainda notificar o acidente no SINABIO (somente acidentes com material 

biológico, para o estado de São Paulo até 2006) ou no SINAN, Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (SÃO PAULO, 2007). 

 Quanto ao paciente-fonte, deverá ser observado o Princípio da Autonomia, 

sendo que para realização de testes sorológicos faz-se necessário o seu 

consentimento, em documento assinado pelo mesmo e por duas testemunhas, 

sendo vedada a realização compulsória de sorologia para HIV, a não ser perante 

ordem judicial. O paciente-fonte deverá receber informação suficiente sobre o teste 
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que lhe será proposto, sendo-lhe assegurados sigilo e confidencialidade. Os 

resultados dos testes sorológicos iniciais, se positivos, deverão sempre ser 

confirmados antes de informados ao paciente-fonte. Caso o primeiro teste para 

pesquisa de anti-HIV no paciente-fonte seja negativo, suspender o ARV ao 

profissional acidentado (SÃO PAULO, 2007). 

 Os últimos anos testemunharam a entrada, no cotidiano dos serviços de 

saúde do Brasil, de dois novos elementos de proteção ao trabalhador da saúde: a 

portaria número 777 do Ministério da Saúde e a NR 32 do Ministério do Trabalho e 

Emprego. 

A portaria 777, de 2004, tornou compulsória a notificação de diversos agravos 

à saúde do trabalhador em rede de serviços sentinela específica, entre eles os 

acidentes com material biológico. Esta portaria prevê ainda que a notificação seja 

feita pelo SINAN e que seja criada a Rede Sentinela de Notificação Compulsória de 

Acidentes e Doenças Relacionadas ao Trabalho, com intuito de integrar ações de 

assistência e vigilância da saúde do trabalhador (SÃO PAULO, 2007). 

A aprovação, em novembro de 2005, da Norma Regulamentadora número 32, 

do Ministério do Trabalho e Emprego, a NR 32, foi outro fato que mereceu destaque 

no contexto da proteção da saúde e segurança dos trabalhadores dos serviços de 

saúde. Os riscos no ambiente dos serviços de saúde associados à dupla jornada, 

inadequada organização do trabalho, desregulamentação da forma de contratar e 

executar os processos de trabalho têm levado a sobrecargas que causam desgaste 

físico e mental, levando ao estresse ocupacional e mesmo à Síndrome de Burnout 

(SÃO PAULO, 2007). 

O termo Burnout foi inicialmente descrito em 1974, por Freudenberger, que o 

descreveu como sendo um sentimento de fracasso e exaustão causados por 
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excessivo desgaste de energia e recursos. Portanto, refere-se a uma síndrome na 

qual o trabalhador perde o sentido da sua relação com o trabalho e faz com que as 

coisas já não tenham importância, qualquer esforço parece ser inútil. Normalmente 

envolve três componentes, que podem aparecer associados, mas são 

independentes: exaustão emocional, despersonalização e falta de envolvimento no 

trabalho (CODO; VASQUES-MENEZES, 1999).  

A NR 32 tem o mérito de estabelecer as diretrizes básicas para implementar 

medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores de quaisquer 

serviços de saúde. A norma amplia as ações de promoção da saúde, prevenção de 

doenças e recuperação para toda atividade destinada à prestação de assistência à 

saúde. Ela preocupou-se em integrar a legislação sanitária no tocante às 

lavanderias, aos resíduos, aos refeitórios e aos serviços de limpeza e conservação e 

estendeu obrigatoriedade aos serviços terceirizados. É dado destaque ao risco 

biológico, principal risco neste setor, em seu anexo II, à capacitação continuada dos 

trabalhadores e obrigatoriedade de vacinação contra tétano, difteria e hepatite B. 

Outros itens importantes destacam princípios de higiene pessoal, sinalização, 

rotulagem, equipamentos de proteção individual e coletiva e procedimentos em 

situação de emergência, que irão garantir maior segurança aos trabalhadores (SÃO 

PAULO, 2007). 
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2.2 Riscos Ocupacionais 

 

 

A enfermagem no Brasil, com uma concepção idealizada da profissão, 

submete-se a vários riscos ocupacionais, sofre acidente de trabalho e adoece sem, 

na maior parte das vezes, atribuir estes problemas às questões decorrentes da vida 

laboral (ROBAZZI; MARZIALE, 1999). 

Ferreira (1999, p. 302) define risco como “a possibilidade de ocorrência do 

perigo; é o medo ou receio de qualquer coisa, evento ou fato, que nos possa causar 

um dano ou mal”. 

Galafassi (1999, p. 48) define riscos ocupacionais como “todas as condições 

que podem ocasionar danos à saúde do trabalhador em seu ambiente de trabalho”. 

O risco ocupacional no ambiente de trabalho pode estar oculto: por 

ignorância, falta de conhecimento e informação; latente: manifesta-se e causa danos 

em situações de emergência e estresse; e real: conhecido de todos, sem 

possibilidade de controle ou solução (BULHÕES, 1998). 

Os riscos ocupacionais são classificados de acordo com a portaria 3.214/78 

de 08 de junho de 1978 do Ministério do Trabalho em cinco grupos: risco 

ergonômico, risco físico, risco químico, risco biológico e risco de acidente (BRASIL, 

1995). 

Riscos ergonômicos são os fatores que podem interferir nas características 

psíquicas e fisiológicas do trabalhador, causar desconforto ou afetar a saúde (ODA; 

ÁVILA, 1998). 

Galafassi (1999) cita, como agentes ergonômicos, o esforço físico intenso, 

exigência de postura inadequada, situação de estresse físico e/ou psíquico, controle 
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rígido de produtividade, imposição de ritmos excessivos, trabalhos em turnos, 

levantamento e transporte manual de peso, monotonia, repetitividade e jornadas de 

trabalho prolongadas. 

É conhecido o fato de que trabalhadores de enfermagem estão sujeitos a 

lesões na coluna vertebral que são atribuídas a fatores ergonômicos e posturais 

inadequados durante seu trabalho (ALEXANDRE; MORAES, 1991). 

Os agentes físicos são descritos como formas de energia a que os 

trabalhadores possam estar expostos, como ruídos, vibrações, pressões anormais, 

temperaturas extremas, radiações ionizantes, radiações não-ionizantes, infra-som e 

ultra-som (GALAFASSI, 1999). A enfermagem também é exposta a esses riscos, 

principalmente ruídos e radiações ionizantes no setor de tratamento intensivo a 

pacientes. 

Marziale (1995) relata variações da temperatura ambiental, alta em locais de 

esterilização e baixa em setores com ar condicionado, risco físico para a saúde do 

trabalhador da enfermagem. 

Os agentes químicos são substâncias existentes no ambiente do trabalhador 

que podem provocar reações localizadas e generalizadas no organismo. A absorção 

pode acontecer por três vias: respiratória ou inalatória, cutânea e digestiva 

(GALAFASSI, 1999). 

Para a mesma autora, os agentes químicos encontram-se no ambiente em 

duas formas: distribuídos no ar como gases e poeira ou divididos e suspensos no ar 

como poeiras, fumos, névoas, produtos químicos em geral e neblinas. 

 Entre os riscos químicos do meio hospitalar que mais afetam os profissionais 

da enfermagem estão o óxido de etileno, gases anestésicos, drogas citotóxicas, 

formaldeído, glutaraldeído, hexaclorofeno e medicamentos (BULHÕES, 1998). 
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 Marziale (1995) cita a manipulação de antibióticos como importante risco 

químico para a enfermagem. 

 Muitos são os riscos de acidentes no ambiente de trabalho. Galafassi (1999) 

descreve como agentes de acidentes no ambiente de trabalho o arranjo físico 

inadequado, as máquinas e equipamentos sem proteção, ferramentas inadequadas 

ou defeituosas, iluminação inadequada, eletricidade, probabilidade de incêndio ou 

explosão, armazenamento inadequado, animais peçonhentos e outras situações de 

risco, que possam contribuir para a ocorrência de acidentes. 

 Os acidentes de trabalho também prejudicam o lado psicológico dos 

profissionais. O episódio do acidente acarreta dificuldades à vida pessoal e 

profissional (RISSI; MACHADO; FIGUEIREDO, 2005). 

Bulhões (1998) destaca a carga mental e psíquica como riscos do trabalho de 

enfermagem e cita como fatores que afetam a carga psíquica, afetiva e emocional 

da enfermagem o isolamento; a solidão; a monotonia; a falta de estímulo, de 

reconhecimento e de contato com superiores; comunicações numerosas, mas 

breves; dificuldades para escutar o doente; nada de reuniões, ou de grupos de 

expressão sobre os problemas psíquicos da relação com o paciente e com a morte; 

sentimento de abandono, de estar esquecido por supervisores; falta de participação 

nas decisões; má utilização das competências, capacidades e condições de penúria 

impostas por baixos salários. 

Krug e Somavilla (2004) destacam que os enfermeiros, no sistema capitalista 

e utilitário, quando acidentados, sofrem com o preconceito que passa a permear as 

relações com os indivíduos. Os acidentados são identificados como pessoas 

incapazes para o trabalho e vida social, sendo prejudicados diretamente em suas 

relações, sofrendo brutalmente com essa situação. 
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 Os agentes biológicos são descritos como todos os microrganismos que 

causam dano à saúde quando em contato com o homem. Os microrganismos mais 

comuns são: vírus, bactérias, fungos, protozoários e parasitas (GALAFASSI, 1999). 

 Para Souza (2001) os riscos biológicos representam a possibilidade de 

contato com material biológico como sangue e outros fluídos orgânicos e que podem 

veicular agentes biológicos patogênicos causadores de danos à saúde do homem. 

 Mendes (2003) descreveu que as vias reconhecidas de penetração desses 

agentes patogênicos incluem: ingestão, inalação, penetração através de mucosas e 

por solução de continuidade, deposição sobre a pele seguida de propagação 

localizada, introdução no organismo com auxílio de objetos e instrumentos, 

introdução em tecido muscular ou na corrente sanguínea por picadas de insetos, 

mordeduras de animais e penetração ativa direta do agente patogênico. 

 O mesmo autor acrescenta que o risco de transmissão da doença após 

acidente com material biológico depende de alguns fatores como resistência e 

susceptibilidade do hospedeiro, virulência do patógeno, via de exposição e 

magnitude do inóculo infectante. 

 Os trabalhadores da área da saúde, por manterem contato direto com 

pacientes, estão frequentemente expostos aos agentes biológicos encontrados no 

sangue e outros fluídos corpóreos, o que caracteriza esta exposição como risco 

biológico (BALSAMO, 2002). 

 Grande parte das pesquisas realizadas entre profissionais da enfermagem no 

Brasil abordam a questão do acidente com material perfurocortante e material 

biológico, demonstram números alarmantes, destacam o sangue como fluído 

envolvido e as agulhas como responsáveis pela maioria dos acidentes (BENATTI, 

1997; GIR; COSTA; SILVA, 1998; ABREU; MAURO, 2000; SOUZA; VIANNA, 2000; 
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CANINI et al., 2002; QUEROZ-ANDRADE; TAVARES-NETO, 2002; SARQUIS; 

FELLI, 2002; SÊCCO, 2002; SÊCCO et al., 2003; BARBOZA; SOLER; CIORLA, 

2004; MARZIALE; NISHIMURA; FERREIRA, 2004). 

 O aumento do número de publicações abordando a temática dos acidentes 

com material biológico, conforme destacam Marziale, Nishimura e Ferreira (2004) e 

Murofuse, Marziale e Gemelli (2005), revela a preocupação da comunidade científica 

com o tema, dada a possibilidade da transmissão de infecções causadas pelo HBV, 

HCV e HIV, cujas conseqüências podem acarretar sérios danos à saúde dos 

trabalhadores. 

 

 

2.3 Riscos Biológicos e Enfermagem 

 

 

Os profissionais que trabalham em unidades de saúde, sejam elas de grande, 

médio ou pequeno porte, estão sujeitos a um maior risco de adquirir doenças 

ocupacionais, mesmo sem prestar assistência direta ao paciente (BARROSO et al., 

1996; RAPPARINI; CARDO, 2004). 

Em uma unidade de saúde, os riscos ocupacionais por agentes biológicos são 

universalmente distribuídos, sofrendo variações proporcionais aos contatos diretos 

com os pacientes, envolvendo, principalmente, sangue, secreções e outros fluídos 

corporais (APECIH, 1998). 

Gerberding (1995) apresenta como fatores que interferem na aquisição de 

infecção ocupacional as atividades realizadas pelo profissional, os setores de 

atuação no serviço de saúde, a natureza e a freqüência de exposição, a 
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probabilidade de exposição a agentes infecciosos, a resposta imunológica do 

profissional e a possibilidade de infecção após determinada exposição. 

Rodrigues, Magalhães e Sales (1995) detectaram a ocorrência de riscos 

decorrentes do manuseio inadequado de secreções, excreções, roupas e campos 

contaminados, bem como a manipulação do material perfurocortante, lixo e dejetos 

resultantes da execução de procedimentos pela enfermagem. 

Para Tipple et al. (2003), quanto maior a manipulação de objetos 

perfurocortantes, sangue e outros fluídos orgânicos, maior a exposição e o risco 

para aquisição de doenças como a aids, hepatites B e C. 

Brevidelli (2003), em sua tese de doutorado sobre modelo explicativo de 

adesão ao uso de Precauções Padrão, chega a citar a exposição ocupacional a 

material biológico como uma das questões mais proeminentes na área da saúde e 

segurança ocupacional, pois coloca o profissional em grande risco de adquirir 

infecções transmitidas pelo sangue e outros fluídos corporais. 

As conseqüências da exposição ocupacional ao sangue e outros fluídos 

corpóreos com agentes biológicos não são referentes somente às infecções, são 

relativas também a traumas psicológicos à espera de possível soroconversão, 

mudanças de práticas sexuais, relacionamentos e efeitos das drogas profiláticas. 

Através de levantamento bibliográfico sobre riscos ocupacionais do trabalho 

da enfermagem, pode-se constatar que os acidentes com materiais biológicos 

potencialmente contaminados, principalmente os envolvendo materiais 

perfurocortantes, são os que recebem maior atenção por parte dos pesquisadores. 

 Estudos sobre acidentes entre profissionais de enfermagem destacam que os 

principais acidentes que acometem a equipe de enfermagem são os ocasionados 

por materiais perfurocortantes, exposição a fluídos biológicos e quedas. A falta de 
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EPI, ausência de treinamento sistematizado, natureza dos procedimentos, manuseio 

de excretas e secreções, piso molhado, transporte de pacientes, insuficiência de 

recursos humanos e materiais estavam entre os fatores predisponentes aos 

acidentes (BENATTI, 1997; SARQUIS; FELLI, 2002; RIBEIRO, 2004; NISHIDE; 

BENATTI; ALEXANDRE, 2004). 

Gir, Costa e Silva (1998), objetivando identificar a ocorrência de acidentes de 

trabalho com material perfurocortante potencialmente contaminado entre a equipe 

de enfermagem, concluíram que entre os 80 enfermeiros e 80 auxiliares de 

enfermagem investigados, 51,25% e 42,50% respectivamente, tiveram algum 

acidente com material perfurocortante potencialmente contaminado. 

Um estudo analisando a ocorrência de acidentes de trabalho com exposição a 

líquidos corporais humanos em um hospital universitário evidenciou que a equipe de 

enfermagem foi a categoria mais acidentada, destacando-se os acidentes ocorridos 

na clínica médica e emergência. Entre 71 acidentes com material biológico 

potencialmente contaminado, 52 foram perfurações, dez foram cortes e nove foram 

respingos (BALSAMO; BARRIENTOS; ROSSI, 2000). 

Abreu e Mauro (2000), estudando a ocorrência de acidentes em uma unidade 

de terapia intensiva, entre trabalhadores da enfermagem, constataram que de um 

total de 61 acidentes, 35 ocorreram com material perfurocortante não contaminado e 

12 ocorreram com material perfurocortante contaminado. 

Segundo Brevidelli e Cianciarullo (2002), em estudo sobre os acidentes com 

agulhas em hospital universitário, além do maior grupo profissional envolvido em tais 

acidentes pertencer à enfermagem, algumas práticas de risco tais como desprezar 

material perfurocortante em local inadequado ou superlotado, reencapar agulhas, 
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transportar agulhas desprotegidas e desconectar agulhas de seringas foram 

identificadas como práticas rotineiras desse grupo profissional. 

Os resultados de pesquisa realizada por Canini et al. (2002) entre 

trabalhadores de enfermagem de um hospital universitário do interior paulista 

evidenciaram que, dos 398 acidentes ocupacionais notificados oficialmente, 125 

foram perfurocortantes e 89 ocorreram entre trabalhadores da enfermagem. As 

situações mais freqüentes de ocorrência dos acidentes deram-se quando da 

administração de medicamentos (23,62%) e administração de soroterapia (23,62%). 

Um total de 21,27% dos acidentes ocorreu durante reencape de agulhas, descarte 

de perfurocortante e descarte em local impróprio. 

 Analisando a ocorrência de acidentes com material biológico entre a equipe 

de enfermagem de um hospital de Londrina - PR, Sêcco (2002) verificou que a maior 

parte dos acidentes foram perfurações (70,7 % do total de acidentes) que ocorreram 

principalmente durante punções venosas, manuseio de materiais contaminados e 

administração de medicamentos. 

Almeida (2003), estudando acidentes em uma regional de saúde do estado de 

São Paulo, concluiu que o sangue foi o material biológico envolvido em 87% dos 

acidentes e que a equipe de enfermagem foi a mais atingida. 

Sêcco et al. (2003), em estudo sobre os acidentes de trabalho com material 

biológico entre a equipe de enfermagem de hospital escola público, encontraram um 

coeficiente de risco anual de 5,9 acidentes de trabalho para cada 100 trabalhadores. 

Nesse mesmo estudo verificaram que as perfurações representaram o total de 

70,7% dos 225 acidentes com material biológico notificados. 

Dois estudos publicados em periódicos nacionais sobre acidentes com 

material biológico obtiveram resultados semelhantes: a equipe de enfermagem como 
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a mais atingida por acidente com material biológico e ocorrência de perfurações em 

mais de 80% desses acidentes (MUROFUSE; MARZIALE; GEMELLI, 2005; 

BALSAMO; FELLI, 2006). 

Esses estudos demonstram que a enfermagem está realmente exposta a 

riscos biológicos, e se a gravidade da situação não é mais evidente, talvez seja pela 

falta de notificação desses acidentes. 

Muitas vezes, a transmissão da doença não fica caracterizada no momento 

em que esta ocorre. Falta de normalização do procedimento de registro dos 

acidentes, falta de divulgação, informação e orientação de medidas sobre 

comunicação de acidentes entre os profissionais da saúde contribuem muito para o 

subregistro (CAIXETA; BARBOSA-BRANCO, 2005). 

Estudo de Napoleão (1999) revelou um índice de 91,9% de subnotificação de 

acidentes de trabalho entre os trabalhadores da enfermagem. Entre os acidentes 

subnotificados, 34,4% foram causados por materiais perfurantes e cortantes. 

 Corroborando com este achado, Marziale (2003) encontrou um índice de 

37,55% de subnotificação de acidentes com material perfurocortante. 

As causas apresentadas para subnotificação foram por considerar pequena a 

lesão, sem importância, seguida do desconhecimento referente à comunicação do 

acidente e importância da emissão da CAT (NAPOLEÃO, 1999; CANINI et al., 2002; 

MARZIALE, 2003). 

Uma das maneiras mais importantes de se elaborar e implementar medidas 

de prevenção é através do registro dos acidentes ocorridos, para que se conheça a 

magnitude do problema e se estabeleça o acompanhamento dos profissionais 

acidentados. Embora os acidentes com material biológico ocorridos entre 

profissionais de enfermagem possam acarretar conseqüências graves, geralmente 
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produzem lesão pequena (cortes, perfurações) ou ainda, não produzem lesões 

(respingos de fluídos orgânicos), favorecendo a sua subnotificação (NAPOLEÃO; 

ROBAZZI, 2003). 

 

 

2.3.1 Principais doenças ocupacionais que podem acometer os profissionais 

da enfermagem 

 

 

A equipe de enfermagem pode ser acometida por diversas doenças 

infecciosas. Entre elas, Bulhões (1998) destaca a citomegalovirose, tuberculose 

pulmonar, hepatites virais, infecção pelo HIV, rubéola, meningites, difteria, herpes 

simples, varicela, herpes-zoster, febre tifóide, gastrenterites, parotidite, 

queratoconjuntivite epidêmica, doenças respiratórias virais e doenças causadas por 

bactérias envolvidas em infecções hospitalares. 

 Atualmente, as doenças apontadas na maioria dos estudos sobre acidentes 

com material biológico potencialmente contaminado como as de maior repercussão 

na saúde do trabalhador são aquelas causadas por patógenos veiculados pelo 

sangue, como o vírus da hepatite B (HBV), vírus da hepatite C (HCV) e o vírus da 

imunodeficiência humana (HIV) responsável pela aids. 

Alguns fatores importantes podem influenciar no risco de adquirir infecções 

transmitidas por patógenos veiculados pelo sangue como o número de indivíduos 

infectados na população, o número e características das exposições. Muitas 

exposições acidentais podem não resultar em infecção. O risco de adquirir infecção 

pode variar segundo diversos fatores como: patógeno envolvido, tipo de exposição, 
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quantidade de sangue envolvido e quantidade de vírus presente no sangue do 

paciente no momento da exposição (CDC, 2003). 

 

Hepatite B  

 

A hepatite B é uma doença infectocontagiosa causada pelo vírus da hepatite 

B, o HBV. É transmitida através de relações sexuais desprotegidas; transfusão de 

sangue e derivados contaminados; exposição percutânea (uso ou acidente com 

seringas e agulhas contaminadas); contato com lesões de pele de pessoas na fase 

aguda; via oral, por saliva ou aleitamento materno e pela exposição de mucosas a 

fluídos infectados como sangue, saliva, sêmen e secreções vaginais (BALDY, 1997; 

NETTINA, 2003). 

O meio ambiente, através de superfícies previamente expostas a sangue 

contaminado pelo HBV, também é fonte de contágio, pois este vírus persiste nestes 

locais por até uma semana (GALIZZI FILHO, 2007). 

O período de incubação da doença varia de 45 a 180 dias. A hepatite B pode 

evoluir sem manifestações agudas em mais da metade dos casos; 90 a 95% das 

pessoas que adquirem a doença podem evoluir espontaneamente para a cura e, de 

5 a 10% dos infectados são portadores crônicos do HBV transmitindo-o por vários 

anos ou pelo resto da vida (NETTINA, 2003). 

O controle da presença do antígeno de superfície do HBV detectado por 

testes sorológicos mantido após seis meses, denota infecção crônica. Em sua fase 

inicial, é caracterizada também pela detecção de HBeAg e HBV-DNA em títulos 

séricos elevados (GALIZZI FILHO, 2007).  
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Nos pacientes sintomáticos, a hepatite B evolui, freqüentemente, para três 

fases: fase prodrômica, onde o indivíduo apresenta náuseas, vômitos, anorexia, 

alterações do olfato, paladar, cansaço, mal-estar, mialgia, artralgia, cefaléia e febre 

baixa; fase ictérica, que tem início de cinco a dez dias após a fase prodrômica onde 

ocorre a diminuição dos sintomas e ocorrência de icterícia; e a fase de 

convalescença, com desaparecimento gradativo dos sintomas (BRASIL, 1999). 

A infecção crônica pelo HBV pode ser diagnosticada e classificada, em suas 

diferentes fases, com uso de testes bioquímicos, sorológicos e virológicos, além da 

histologia hepática, por meio de biópsia (GALIZZI FILHO, 2007). 

Atualmente, a hepatite B é a principal causa de cirrose e carcinoma 

hepatocelular no mundo (NETTINA, 2003). 

No Brasil, constitui-se importante problema de saúde pública, estimando-se 

que cerca de dois milhões de pessoas estejam infectadas pelo HBV, com pelo 

menos 700 mil evoluindo para cirrose e/ou carcinoma hepatocelular (GALIZZI 

FILHO, 2007). 

O tratamento da hepatite B, na fase aguda, em linhas gerais, poderá ter 

indicação de repouso relativo, medidas terapêuticas para controlar sintomas 

dispépticos e indisposição, alimentações pequenas e freqüentes, dieta hipercalórica 

e pobre em gorduras, administração de vitamina K, reposição de líquidos e 

eletrólitos, administração de anti-emético e hospitalização para casos complicados 

(NETTINA, 2003).  

Comparado ao de outras doenças, o risco de adquirir hepatite B é 100 vezes 

maior do que o risco de soroconversão pelo HIV e 10 vezes maior que o risco de 

adquirir hepatite C (CDC, 2003). 
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Segundo Basso (1999) a forma mais comum de transmissão de hepatite B ao 

trabalhador da saúde é o acidente com agulha contaminada com sangue de 

paciente infectado. 

A soroprevalência do HBV é de duas a quatro vezes maior nos trabalhadores 

da saúde que na população em geral (BRASIL, 2001). 

Segundo CDC (2003) quem tomou a vacina contra hepatite B e adquiriu 

imunidade não tem risco de contrair a doença após exposição acidental. O risco 

decorrente de um único acidente perfurocortante com exposição a sangue 

contaminado é de 6 a 30%, dependendo do estado sorológico do indivíduo fonte. 

Sabe-se que há risco de transmissão de hepatite B pela exposição de mucosas ou 

pele lesada a sangue infectado, embora não quantificado. Não é conhecido o risco 

de transmissão do HBV pela exposição de sangue contaminado em pele intacta. 

A vacina contra hepatite B está disponível, gratuitamente, para profissionais 

da saúde em todo território o nacional. 

Todos os trabalhadores da saúde devem receber a vacina contra hepatite B. 

É ideal que a vacinação ocorra durante o período de treinamento do trabalhador. Os 

trabalhadores vacinados devem realizar um teste, cerca de um a dois meses após a 

última dose da vacina, para verificar se esta conferiu imunidade. A administração de 

imunoglobulina sozinha ou em combinação com a vacina (se não for previamente 

vacinado) é efetiva na prevenção da infecção pelo HBV após uma exposição 

acidental. A decisão de iniciar o tratamento depende de vários fatores como: 

condição sorológica do paciente-fonte, vacinação anterior do profissional e 

certificação de imunidade pela vacina (CDC, 2003). 

Como exemplo, pode-se citar que o trabalhador de saúde corretamente 

vacinado para hepatite B e com nível adequado de anticorpos anti-HBV igual ou 
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maior que 10 mU/ml, por ocasião da atual exposição, não necessita nenhuma 

medida específica mesmo que o paciente-fonte for positivo para o antígeno de 

superfície (HBsAg) do HBV. O trabalhador não vacinado para hepatite B deve 

receber gamaglobulina hiperimune para hepatite B e iniciar a vacinação; quando o 

paciente-fonte for HBsAg negativo, somente iniciar vacinação (CDC, 2003). 

 

Hepatite C  

 

A transmissão do vírus da hepatite C, o HCV, dá-se através de transfusão de 

sangue e derivados do sangue contaminados, relação sexual desprotegida e 

instrumentos perfurocortantes contaminados. O período de incubação varia de uma 

semana a vários meses, mas em geral, os sintomas ocorrem de seis a sete semanas 

após a contaminação (NETTINA, 2003). 

As exposições que envolvem sangue ou qualquer material biológico devem 

ser consideradas de risco (RAPPARINI; CARDO, 2004). 

Com freqüência, os sintomas são semelhantes aos da hepatite B, mas menos 

graves. Aproximadamente 50% dos portadores desenvolvem doença hepática 

crônica e pelo menos 20% progridem para cirrose. O tratamento da hepatite C é 

basicamente o mesmo da hepatite B. A terapia com interferon por longo prazo pode 

produzir remissão temporária da doença (NETTINA, 2003). 

O risco de adquirir infecção pelo HCV após exposição percutânea acidental é 

de 3 a 10%. Após exposição de mucosas e pele lesada a sangue contaminado não é 

estimado. Porém, há relato de casos de aquisição de HCV por estas vias. Não se 

conhece o risco de infecção por exposição de sangue contaminado à pele íntegra 

(CDC, 2003). 
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De acordo com CDC (2003) não existe ainda vacina nem imunoglobulina 

específica na pós-exposição, que previnam a infecção. Por essas razões, para 

controle da infecção por HCV é necessário seguimento das práticas de prevenção 

recomendadas. 

 

Infecção pelo HIV/aids 

 

A aids é definida como a forma mais grave de um espectro de doenças 

associadas à infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV). Ela provoca 

lenta degeneração do sistema imunológico com o desenvolvimento de infecções 

oportunistas e malignidades. A doença por HIV implica o trajeto inteiro da infecção 

por HIV, desde a fase assintomática e os sintomas iniciais até a aids (NETTINA, 

2003). 

O agente causal é um retrovírus que infecta e depleta as células de defesa, 

como os linfócitos, monócitos e macrófagos. Ao penetrar no corpo, o HIV liga-se de 

maneira mais eficaz a receptores que ficam na membrana celular dos linfócitos 

TCD4. Quando o HIV infecta e se multiplica nestes linfócitos, estas são destruídas e 

a respectiva queda leva à imunodeficiência, que é portanto adquirida. Com a invasão 

progressiva do HIV o fenômeno se acentua e ocorrem as infecções oportunistas 

graves e malignidades, após vários anos à exposição ao HIV (NETTINA, 2003). 

O HIV é transmitido por exposição a sangue e derivados contaminados, 

contato sexual desprotegido (vaginal, anal e oral com ejaculação), transmissão 

vertical e amamentação, de mãe infectada para criança (NETTINA, 2003). 

Aproximadamente 80 a 90% das pessoas experimentam doença passageira, 

semelhante à gripe, cerca de duas a quatro semanas após a exposição ao HIV. A 
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soroconversão ocorre quando a pessoa desenvolveu anticorpos suficientes para o 

HIV para que o teste sorológico seja positivo, o que leva cerca de três a seis meses 

(NETTINA, 2003). 

O tratamento baseia-se na terapia anti-retroviral composta por medicamentos 

que diminuem a replicação do HIV, portanto diminuindo a carga viral. 

Associadamente é feita a profilaxia ou tratamento das afecções oportunistas 

(NETTINA, 2003). 

O risco de adquirir infecção pelo HIV após exposição percutânea acidental a 

sangue contaminado é de 0,2% a 0,5%, média de 0,3%. Após exposição de 

mucosas é menor ou igual a 0,1% e, pele lesada, é menos que 0,1%. Não há casos 

relatados de infecção por HIV adquirida após exposição de pele intacta a uma 

pequena quantidade de sangue por curto período de tempo (CDC, 2003).  

Não há vacina comprovadamente eficaz contra o HIV, contudo, alguns 

estudos sugerem que a profilaxia com anti-retrovirais após exposição ocupacional 

possa reduzir o risco de aquisição do vírus. A terapia com anti-retrovirais é 

recomendada apenas para exposições que realmente ofereçam risco de 

contaminação, pois se acompanha de efeitos colaterais que podem ser significantes 

(CDC, 2003). 

No Brasil, a administração de quimioprofilaxia pós-exposição foi preconizada 

pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e pelo Ministério da Saúde em 

1999. Em 2001, foram publicadas as “Recomendações para Terapia Anti-Retroviral 

em Adultos e Adolescentes Infectados pelo HIV”. Este documento foi revisado em 

2005 e no mesmo há as recomendações relativas à profilaxia anti-retroviral pós-

exposicional em profissionais da saúde (SÃO PAULO, 2007). 
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O acidente deverá ser avaliado pela equipe responsável que levará em conta 

os aspectos relacionados a seguir (BRASIL, 2005): 

Material biológico envolvido: consideram-se fluidos biológicos de risco o 

sangue, qualquer líquido orgânico contendo sangue, líquidos orgânicos 

potencialmente infectantes como sêmen, secreção vaginal, líquor, líquidos sinovial, 

pleural, articular, peritoneal, pericárdico, aminiótico e tecidos. Não se recomenda 

quimioprofilaxia e acompanhamento sorológico nos casos de exposição a suor, 

lágrima, fezes, urina e saliva, por esses elementos não constituírem risco de 

transmissão, exceto saliva em ambiente odontológico. Exposições a materiais 

potencialmente infectantes que não o sangue ou material contaminado com sangue, 

são considerados como de baixo risco para transmissão ocupacional do HIV. Neste 

caso, o risco de toxicidade dos anti-retrovirais ultrapassa o benefício da 

quimioprofilaxia. Isto deve ser discutido pelo profissional da saúde acidentado e o 

profissional que o atende, considerando também o caso de alta carga viral do 

paciente-fonte. 

Tipos de acidente: 

Perfurocortante: ocorre por meio da penetração de agulha ou material 

médico-cirúrgico contaminado com sangue ou outros líquidos orgânicos e 

potencialmente infectantes na pele do trabalhador. 

Contato com mucosa ocular, oral ou pele com solução de continuidade: 

quando há contato direto da mucosa ou pele com solução de continuidade (ferida 

aberta, dermatite), sangue, líquido orgânico contendo sangue visível ou outros 

líquidos orgânicos potencialmente infectantes. 

Contato com pele íntegra: contato da pele íntegra com sangue e líquidos 

orgânicos potencialmente infectantes. Este tipo de acidente não constitui situação de 
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risco para infecção pelo HIV e dispensa o uso de quimioprofilaxia. Entretanto, se a 

exposição envolver grande volume de sangue e alta carga viral, em extensa área de 

pele e por período prolongado, deve-se considerar a quimioprofilaxia. 

A situação sorológica do paciente-fonte em relação ao HIV: 

Quando o paciente-fonte é comprovadamente soro negativo: fato detectado 

por exame direto laboratorial para HIV por ocasião da exposição. No caso, não se 

indica a quimioprofilaxia anti-retroviral. 

Quando o paciente-fonte é comprovadamente HIV positivo: o paciente é 

considerado infectado pelo HIV quando há documentação de exames anti-HIV 

positivos ou diagnóstico clínico de aids. Nesta situação deve-se iniciar a 

quimioprofilaxia anti-retroviral. 

Quando o paciente-fonte tem situação sorológica desconhecida ou este é 

desconhecido: no primeiro caso, deve-se realizar rapidamente o teste direto para 

HIV, após o consentimento do paciente, além de colher também sorologias para o 

HBV e HCV. Na impossibilidade de se colherem as sorologias do paciente-fonte ou 

quando este é desconhecido (material encontrado em lixo, área de expurgo e outros) 

deve ser avaliada a possibilidade de risco para o HIV levando-se em consideração a 

origem do material (áreas de alto risco como serviços de emergência, centro-

cirúrgico, diálise, entre outros) e também considerando o tipo e a gravidade do 

acidente.  

Ainda não existe qualquer tipo de quimioprofilaxia absolutamente segura em 

caso de exposição ao HIV, o que reforça a necessidade do rigoroso estabelecimento 

de normas universais de biossegurança para diminuir o risco desta exposição. A 

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

que a quimioprofilaxia deve ser iniciada o mais rapidamente possível, idealmente até 
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duas horas após o acidente (para impedir que o vírus chegue aos gânglios 

regionais) e no máximo até 72 horas (com benefício reduzido). A indicação da 

quimioprofilaxia para a exposição ocupacional deve ser avaliada com cuidado, 

considerando-se o risco do paciente-fonte estar ou não infectado pelo HIV, a 

gravidade da exposição e o potencial benefício da medicação anti-retroviral. O teste 

rápido anti-HIV do paciente-fonte deve ser realizado sempre que possível, a fim de 

facilitar a decisão de indicar ou não a quimioprofilaxia ou mesmo suspendê-la 

(BRASIL, 2005). 

Quando indicada, a duração da quimioprofilaxia é de 28 dias. O profissional 

exposto deve ser submetido à sorologia anti-HIV o mais breve possível para verificar 

sua condição sorológica. Em caso negativo, deve-se repetir após seis e doze 

semanas e após seis meses. Não há indicação para a realização do teste rápido no 

profissional exposto (BRASIL, 2005). 

Recomenda-se em situações de menor risco de transmissão o uso de duas 

drogas anti-retrovirais (quimioprofilaxia básica), preferencialmente a associação de 

zidovudina com lamivudina, se possível combinadas na mesma formulação. Em 

situações de maior risco, recomenda-se o uso de esquemas potentes, com a adição 

de um inibidor de protease (nelfinavir ou indinavir associado ao ritonavir como 

adjuvante farmacológico), que é a quimioprofilaxia expandida. O uso de nevirapina, 

não é recomendado em esquemas de profilaxia pós-exposição ocupacional, devido 

aos relatos de reações adversas graves com o medicamento nesta situação. Em 

caso de exposição com risco elevado de resistência a uma ou mais drogas anti-

retrovirais normalmente indicadas para quimioprofilaxia, deve-se considerar a 

possibilidade de utilizar esquemas alternativos. Tendo em vista a alta taxa de 

abandono observada em alguns estudos, é fundamental o monitoramento da 
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toxicidade e da adesão à terapia, independentemente do esquema escolhido. Em 

acidentes envolvendo fonte desconhecida ou paciente com sorologia ignorada, 

geralmente não se recomenda quimioprofilaxia, exceto em situações 

epidemiológicas de maior risco (BRASIL, 2005). 

Durante o período de observação para o HIV de pelo menos seis meses após 

a profilaxia com ARV, alguns cuidados devem ser recomendados ao profissional 

exposto, considerando-se paciente-fonte conhecido ou desconhecido: não deixar de 

comparecer aos retornos médicos; usar ou solicitar o uso de preservativo em 

qualquer tipo de relacionamento sexual (vaginal e/ou anal e/ou oral); não doar 

sangue e outro material orgânico; não amamentar e não compartilhar seringas e 

agulhas (BRASIL, 2005). 

 

Tuberculose 

 

 O agente etiológico da tuberculose é a bactéria Mycobacterium tuberculosis. 

A transmissão da doença dá-se por via inalatória, através de partículas em 

suspensão, originárias do doente (FERNANDES, 2000).  

 Rapparini e Cardo (2004) referem que a tuberculose deve merecer atenção 

especial dentre as infecções ocupacionais de transmissão aérea, devido sua alta 

transmissibilidade.  

 O risco de adquirir esta infecção, entre os profissionais da saúde, está 

relacionado a fatores como prevalência da doença, perfil dos casos atendidos, área 

de trabalho, grupo ocupacional, tempo de trabalho na área da saúde e medidas de 

controle adotadas pelas instituições (RESENDE, 2007). 
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 A mesma autora acrescenta que em alguns estudos realizados no Brasil, a 

taxa de prevalência de infecção pela tuberculose entre profissionais da saúde foi 

superior a da população em geral. 

O debate em torno da transmissão ocupacional da tuberculose ressurgiu nos 

anos 90 devido ao aumento da prevalência em países desenvolvidos associado à 

epidemia da aids. A adoção de programa de avaliação e seguimento dos 

trabalhadores não tem se efetivado, sobretudo em países com alta prevalência da 

doença (RESENDE, 2007).  

 A co-infecção HIV/tuberculose altera de forma expressiva o comportamento 

clínico e a história natural de ambas as doenças. Quando ocorre o adoecimento 

pela tuberculose, observa-se queda significativa da contagem de linfócitos TCD4 e 

aumento da replicação do HIV. Portanto, o diagnóstico e o tratamento precoces são 

fundamentais para o controle da tuberculose em pacientes co-infectados. A 

rifampicina é componente fundamental para o tratamento da tuberculose. 

Esquemas que incluem esta droga apresentam taxa de sucesso terapêutico de 

90% a 95% quando adequadamente utilizados (BRASIL, 2005). 

 

 

2.4 Riscos Biológicos e Estudantes  

  

 

 Buscou-se, tanto na literatura internacional quanto nacional, trabalhos que 

dissertassem sobre a temática dos acidentes com material biológico potencialmente 

contaminado entre estudantes. 
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 Os estudos encontrados descrevem acidentes com material biológico 

ocorridos entre estudantes de medicina, odontologia e enfermagem. 

 Keita-Perse et al. (1998), em estudo sobre estudantes de medicina franceses, 

objetivaram determinar a frequência e as circunstâncias dos acidentes perfurantes e 

cortantes com exposição a sangue. Entre 237 estudantes matriculados, 200 

responderam ao questionário aplicado. Entre estes, 25% relataram exposição 

acidental a sangue. Dos alunos que relataram exposição acidental, 58% 

encontravam-se em campo prático, 39% não notificaram o acidente, apenas 13% 

receberam informações sobre exposição acidental a sangue e sua prevenção e 

menos de 50% mencionaram noções corretas sobre risco de transmissão do HBV, 

HCV e HIV durante os acidentes. Os autores afirmaram que a incidência de 

exposição acidental a sangue é alta entre estudantes de medicina e provavelmente 

subestimada devido ao baixo índice de notificação. Sugerem implementação rápida 

de medidas para orientação e prevenção de acidentes com sangue entre 

estudantes. 

 Díaz Martinez e Cadena Afanador (2001) pesquisaram acidentes biológicos 

ocorridos entre estudantes de medicina da Colômbia. Cerca de 30% dos estudantes 

informaram ter sofrido ao menos um acidente biológico durante um semestre 

acadêmico. Os estudantes de clínica cirúrgica informaram com mais freqüência 

acidentes de alto risco para transmissão de infecções que os estudantes de clínica 

médica e ciências básicas. Os autores sugerem que é necessário desenvolver 

estratégias que permitam zelar pela biossegurança dos estudantes, as quais incluem 

educar-lhes desde o princípio de seus cursos quanto aos riscos que correm durante 

atividades acadêmicas e utilizar equipamentos de proteção adequados, bem como 
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implementar procedimentos para atender os acidentes biológicos em todos os 

lugares onde as atividades práticas são realizadas. 

 Uma pesquisa realizada no Peru, durante um encontro científico, objetivando 

conhecer o risco de infecção por hepatite B entre estudantes de medicina peruanos, 

concluiu que a incidência de acidentes com material biológico entre estes estudantes 

é alta e aliada à baixa adesão à vacina para hepatite B e falta de condutas pós-

exposição adequadas, estes estudantes possuem risco elevado para adquirir 

hepatite B. Quase a metade dos estudantes pesquisados (46,7%) referiu exposição 

acidental a sangue e fluídos corporais, nenhum caso foi adequadamente examinado 

e apenas 35,4% dos estudantes possuíam vacinação contra hepatite B completa 

(DÍAZ MARTINEZ; CADENA AFANADOR, 2003). 

 Outro estudo internacional, realizado entre estudantes de medicina da Costa 

Rica, com o objetivo de estudar a freqüência e tipos de acidentes ocupacionais 

ocorridos entre estes estudantes, identificou que, entre 201 participantes, 64% 

admitiram ter sofrido ao menos um acidente ocupacional com sangue. Dentre os 

estudantes que sofreram acidentes causados por agulhas, 78% referiram não ter 

feito nada após o acidente e, dentre eles, a maioria referiu que não sabia o que 

deveria fazer (RIVERA VALDIVIA; LÉON BRATTI; CHINCHILLA, 2005). 

 Já no Brasil, pode-se citar o trabalho de Toledo Júnior et al. (1999) que 

avaliaram o risco ocupacional de exposição ao HIV, conhecimento e uso de medidas 

de biossegurança entre estudantes de medicina de uma cidade de Minas Gerais e 

concluíram que, entre 136 estudantes pesquisados, 50% já sofreram algum tipo de 

exposição ocupacional a sangue, 66,2% conhecem medidas universais de 

biossegurança e 24,3% conhecem os procedimentos a serem seguidos em caso de 

exposição acidental. Os autores concluíram que a população estudada apresenta 
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alto risco de exposição a material biológico devido ao baixo nível de conhecimento 

sobre medidas de biossegurança. Os pesquisadores afirmaram que se torna 

necessária a utilização de estratégias de ensino formal, treinamento e criação de 

serviços especializados em biossegurança para modificação desta realidade. 

 Estudo realizado por Shimizu e Ribeiro (2002), em um hospital escola de 

Brasília, com o objetivo de verificar e analisar a ocorrência de acidentes causados 

por materiais perfurocortantes e fluídos biológicos entre estudantes e trabalhadores 

da área da saúde obteve que os estudantes de medicina foram a categoria que mais 

se acidentou no período de 1998 a 2000, nesse hospital. Os autores consideram que 

esta categoria foi a mais acidentada pelo fato de assumirem grande parte das 

coletas de exames de sangue na urgência, o que aliado a provável falta de 

treinamento e experiência durante o curso de graduação, contribuiu para um maior 

número de acidentes. 

 Reis et al. (2004) estudaram os acidentes com material biológico contaminado 

entre estudantes de medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (Brasil) e 

encontraram que, entre 694 estudantes, ocorreram 349 acidentes com material 

biológico. Entre os acidentes mais freqüentes estavam os acidentes com agulhas e 

objetos cortantes (63%), acidentes afetando mucosas (18,3%) e a pele (16,6%). As 

atividades de sutura e aplicação de anestesia foram os principais procedimentos 

envolvidos nos acidentes. Os alunos relataram que a falta de cuidado e a falta de 

experiência foram os principais fatores que contribuíram para a ocorrência dos 

acidentes. 

Dentre os estudos internacionais que abordaram a questão do acidente com 

material biológico entre estudantes de odontologia pode-se citar o estudo de Ramos-

Gomez et al. (1997) que avaliaram as exposições acidentais a sangue e fluídos 
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corporais relatadas por quatro clínicas de ensino odontológico de São Francisco, nos 

Estados Unidos da América (EUA). Foram relatadas 428 exposições acidentais a 

sangue e fluídos corporais em um período de 63 meses. Os estudantes de 

Odontologia e seus assistentes sofreram o maior número de exposições acidentais. 

O tipo de exposição acidental mais comum foi a perfurante, causada por agulhas em 

seringas durante aplicação de injeções e limpeza de instrumentos após 

procedimentos. 

 Um estudo realizado por pesquisadores americanos apresentou alguns dados 

coletados no período de 1987 a 1997 em uma grande instituição de ensino 

odontológico dos EUA. No período de 10 anos foram documentadas 504 exposições 

percutâneas, exposições à pele não intacta e exposições mucocutâneas. Destas, 

98% foram exposições percutâneas e 2% foram exposições a mucosas, envolvendo 

respingos nos olhos. Entre as 504 exposições acidentais documentadas, 414 

ocorreram entre estudantes de odontologia. De acordo com as circunstâncias do 

acidente, 54,5% ocorreram após o atendimento do paciente (a maioria durante a 

limpeza de instrumentais), 41% ocorreram durante o atendimento e 2,5% ocorreram 

por colisão com objeto cortante. Os pesquisadores envolvidos neste estudo sugerem 

que os esforços na educação não devem ser relativos apenas ao ensino das 

Precauções Universais, mas devem incluir também a introdução de produtos e 

procedimentos mais seguros para minimizar riscos durante o processo de 

aprendizagem dos estudantes (YOUNAI; MURPHY; KOTELCHUCK, 2001).   

 Outro estudo, envolvendo os acidentes notificados em um período de dois 

anos em uma escola de odontologia de Geórgia, EUA, concluiu que a maioria dos 

acidentes ocorreu da metade até o final do período de treinamento clínico. O 
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instrumento relatado como maior causador de acidentes foi a agulha e a parte do 

corpo mais afetada foi o dedo (CALLAN; CAUGHMAN; BUDD, 2006). 

 Pesquisa realizada nos EUA, entre estudantes de odontologia, apresentou 

resultado semelhante ao estudo anterior, no que se refere ao instrumento causador 

dos acidentes e área do corpo afetada (WOOD et al., 2006). 

 No Brasil, estudo realizado por Cruz e Gasparetto (1999), para levantar as 

características dos acidentes com instrumentos perfurocortantes entre estudantes de 

um curso de graduação em odontologia da Universidade Paranaense mostrou que, 

tais acidentes se relacionaram principalmente à lavagem de material, raspagem 

periodontal e anestesia. A maioria dos acidentes ocorreu na fase final do tratamento 

e os fatores predisponentes aos acidentes mais relatados pelos estudantes foram a 

desatenção e a pressa. 

Uma dissertação de mestrado sobre acidentes com material biológico 

potencialmente contaminado entre estudantes de odontologia realizada por Ribeiro 

(2005) identificou que entre 172 alunos, 122 referiram exposição acidental a material 

biológico, totalizando 448 acidentes. O tipo de exposição mais freqüente foi a de 

pele íntegra, seguida de exposição às mucosas e, em terceiro, acidente percutâneo. 

As topografias mais atingidas foram os olhos, as mãos e os dedos e a situação de 

ocorrência de acidente mais encontrada foi ao utilizar normalmente um instrumento 

e na lavagem de materiais. Apenas 10,7% dos alunos acidentados procuraram 

atendimento e observou-se que nem sempre os alunos utilizavam equipamentos de 

proteção individual. A autora sugere que, devido os resultados encontrados, se torna 

urgente estabelecer estratégias de intervenção tanto em nível institucional, quanto 

acadêmico, a fim de reduzir os riscos de acidente com material biológico. 
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 Em relação aos estudos sobre acidentes com material biológico 

potencialmente contaminado entre estudantes de enfermagem, chamou a atenção 

sua escassez.  

Detectou-se três trabalhos internacionais e cinco trabalhos nacionais. Destes, 

três são trabalhos de conclusão de curso de graduação em enfermagem 

(KITAYAMA; MARÍNGOLO, 2000; SCOTTI; AGUILERA; SILVA, 2002; SILVA; 

HERÉDIA; ZUCOLOTO, 2003) e cinco são artigos de revista (BARROSO et al., 

1996; SCHAFER, 1997; RODRÍGUEZ MARTÍN et al., 2000; WANG et al., 2000; 

REIS; GIR; CANINI, 2004).  

 Estudo realizado por Schaffer (1997) em Virgínia, EUA, com enfermeiras 

recém-formadas, teve o objetivo de verificar as exposições acidentais com material 

potencialmente contaminado que ocorreram durante o curso de graduação. Um 

montante de 42 acadêmicos referiu exposição acidental, perfazendo um total de 56 

acidentes. Destes, 44 foram detalhados por serem os mais recentes, sendo 31 

percutâneos e 13 mucocutâneos. Dos acidentes percutâneos, cinco ocorreram 

durante a punção venosa, cinco durante a manipulação de agulhas em 

procedimentos, 21 após o uso. Entre as agulhas envolvidas nos acidentes, 11 

haviam sido utilizadas em acesso venoso. Oito acidentes ocorreram durante o 

descarte, quatro retirando agulha, cinco durante reencape de agulha, três com 

agulha descartada no lixo ou esquecida na cama do paciente e um quando o aluno 

colidiu com colega carregando lâmina usada. Entre os acidentes mucocutâneos, dez 

foram com material com evidência de sangue, três acadêmicos referiram contato 

com fluído pleural, vômito e escarro, todos contendo sangue visível. Sete 

acadêmicos lembraram de exposições à pele não íntegra, cinco vivenciaram 

respingos nos olhos, e dois relataram exposição na boca e nariz. Quatro exposições 
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acidentais mucocutâneas envolveram eventos acidentais ou fora da rotina (violência 

inesperada do paciente, um tubo de sangue caído, tosse inesperada e um respingo 

de hematúria que atingiu o membro acima da luva). Dois envolveram estragos em 

equipamentos (luvas rasgadas). Dois respingos nos olhos ocorreram quando os 

questionados usavam o glucômetro. Três acidentes ocorreram na irrigação de 

feridas, observando parto ou cirurgia. A conclusão do estudo mostra a 

vulnerabilidade dos estudantes de enfermagem às exposições acidentais 

envolvendo sangue e outros fluídos corporais e a responsabilidade dos professores 

em fornecer informações que promovam prevenção destes acidentes. 

 Outro estudo internacional, realizado na Espanha, objetivando conhecer a 

incidência e as características dos acidentes com material biológico durante 

atividades práticas de estudantes de enfermagem encontrou que, de 397 

estudantes, 70,5% acidentaram-se durante a prática em hospital. Destes, 15% foram 

acidentes envolvendo material biológico. A maioria dos acidentes (39%) foi com 

material perfurocortante e 32,5% com respingos. Outro fato de destaque 

apresentado neste estudo é que cerca da metade dos acidentes ocorreu no descarte 

do material e sem o uso de nenhum equipamento de proteção individual 

(RODRÍGUEZ MARTÍN et al., 2000). 

 Wang et al. (2000) avaliaram as mudanças ocorridas no conhecimento dos 

alunos sobre PP, medidas de Biossegurança, aderência às PP e incidência de 

acidentes perfurocortantes em um período de quatro meses, após a realização de 

um treinamento para prevenção de acidentes perfurocortantes, em Changsha, na 

China. Os pesquisadores aplicaram a intervenção educacional a 56 alunos de uma 

sala de aula do quarto ano do curso de enfermagem, sendo este grupo denominado 

“grupo experimental”. Outros 50 alunos de outra sala de aula do quarto ano do curso 
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receberam a educação convencional, sendo denominado “grupo controle”. Após os 

quatro meses de acompanhamento, os pesquisadores concluíram que os alunos do 

grupo experimental tinham maior conhecimento sobre PP e atitudes julgadas mais 

corretas em relação ao uso das PP do que os do grupo controle. Entre os alunos do 

grupo experimental foram relatados 18 acidentes com perfurocortantes e entre os 

alunos do grupo controle foram 32 ocorrências. Os autores acreditam que um 

treinamento estruturado para prevenção de acidentes com exposição à patógenos 

de veiculação sanguínea pode aumentar o conhecimento e melhorar as atitudes dos 

futuros enfermeiros chineses, tornando-se urgente e necessário frente à aceleração 

da transmissão do HIV.  

No Brasil, Barroso et al. (1996) ao investigarem medidas de biossegurança, 

risco e redução de risco ocupacional, vulnerabilidade, educação e prevenção de 

riscos entre discentes de enfermagem brasileiros, verificaram que os alunos 

receberam informações, procuraram se informar, mas não interiorizaram o 

conhecimento, não houve ação conscientizadora que gerasse comportamento 

seguro. Quanto ao risco de contrair aids, não procuraram posicionamento político 

perante a instituição, não questionaram sobre os riscos ocupacionais a que possam 

estar expostos, tanto por falta de orientação conscientizadora, quanto pelo não 

provimento de meios de proteção pelas instituições. 

 Kitayama e Maríngolo (2000) constataram que cinco alunos de um curso de 

graduação em enfermagem se acidentaram com material biológico, dois do terceiro 

ano e três do quarto ano. Entre os sete acidentes relatados, quatro foram com 

perfurocortante, dois foram por contato em pele íntegra e um acidente foi respingo 

em mucosa. Todos os alunos lavaram o local com água e sabão, sendo que um 

deles, acidentado com material perfurocortante, espremeu a área lesada. Somente 
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dois alunos que se acidentaram com material perfurocortante comunicaram o 

acidente aos supervisores. Quanto à percepção de vulnerabilidade a acidentes com 

material biológico, verificaram que os alunos perceberam pouca vulnerabilidade a 

acidentes e que a vitimização prévia não influenciou na percepção de 

vulnerabilidade dos alunos. 

Scotti, Aguilera e Silva (2002), com o objetivo de estudar fatores de risco 

envolvidos e condutas de acadêmicos de enfermagem que se acidentaram com 

material potencialmente contaminado em campo de ensino prático, concluíram que: 

entre 257 acadêmicos, oito se acidentaram, sendo que seis acidentes ocorreram 

durante a coleta de sangue. Os fatores de risco ambientais presentes foram: fluídos 

corporais, materiais perfurocortantes, estrutura inadequada e caixa coletora de 

paredes rígidas lotada. Os fatores de risco psicossociais foram: pressão do 

professor, medo do professor, ansiedade/insegurança/nervosismo, presença de 

expectador, mudança de atribuição e posição antiergonômica. Entre as condutas 

pós-exposição verificaram a omissão/ocultação dos fatos. As formas de 

enfrentamento foram: minimização dos efeitos, redução do senso de vulnerabilidade, 

seleção a quem expor o ocorrido e atribuição de significado ao acidente. As 

condutas dos professores foram: orientação, ajuda, repreensão e nenhuma conduta. 

Os autores sugerem revisão criteriosa das formas de ensino e supervisão em campo 

prático para prevenção de acidentes. 

Silva, Herédia e Zucoloto (2003) entrevistaram 260 acadêmicos de 

enfermagem de uma instituição de ensino superior objetivando estudar a ocorrência 

de acidentes e os fatores de risco envolvidos. Destes, 10 acadêmicos se 

acidentaram com material biológico, sendo seis acidentes envolvendo 

perfurocortantes e quatro contatos em pele íntegra. A desatenção foi o motivo mais 
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indicado para os acidentes, 70 % dos acidentes ocorreram em campo de estágio e 

apenas os acidentes com materiais perfurocortantes contaminados foram 

comunicados à coordenação do curso. Os acidentes foram comunicados de forma 

verbal pelo aluno e muitas vezes não houve qualquer orientação docente ou 

comunicação a superiores. 

Estudo realizado em uma Universidade pública do interior paulista, com 

discentes do curso de enfermagem, identificou que 12 acidentes ocorreram com 

material biológico potencialmente contaminado entre 124 estudantes. Destes, oito 

foram causados por objetos perfurantes, um por objeto cortante e três por respingos 

em mucosas. Entre os 12 acidentados, apenas cinco procuraram atendimento 

médico e notificaram o acidente. A profilaxia anti-retroviral foi indicada para dois 

estudantes. Os dedos das mãos foram a topografia mais afetada e as causas mais 

frequentemente apresentadas foram a inexperiência e a distração. O medo de 

contaminação foi o sentimento mais relatado como resultado do acidente. Como 

estes estudantes têm contato freqüente com fluídos biológicos e objetos perfurantes 

e cortantes, as autoras sugerem a necessidade da educação em biossegurança dos 

futuros enfermeiros, para que tenham consciência de sua prática profissional e 

providenciem um ambiente de trabalho seguro para profissionais e pacientes (REIS; 

GIR; CANINI, 2004). 

Assim como os profissionais de saúde, estudantes sofrem exposições 

acidentais a material biológico durante atividades de ensino-aprendizagem. Dados 

da literatura reforçam tal afirmação.  

Segundo Belei (2003), acidentes com material biológico acometem alunos dos 

cursos da saúde que executam nos cenários de aprendizagem as mesmas 
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atividades que qualquer outro profissional da área, com o agravante de não terem 

experiência e destreza manual específicas. 

As instituições de saúde devem repensar as estratégias de ensino dessa 

temática, caso contrário, os estudantes, futuros profissionais, continuarão expostos 

ao risco de adquirir doenças por contato com fluídos biológicos (SHIMIZU; RIBEIRO, 

2002). 
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3 OBJETIVOS 

 

Geral 

 

Descrever os acidentes com material biológico potencialmente contaminado, 

ocorridos entre acadêmicos de enfermagem de um município paulista, durante 

atividades de ensino-aprendizagem. 

 

Específicos 

 

 Verificar a freqüência de acidentes com material biológico potencialmente 

contaminado entre acadêmicos de enfermagem, durante atividades de ensino-

aprendizagem. 

 Identificar as situações de risco envolvidas nos acidentes. 

 Verificar as condutas pós-exposição adotadas pelos acadêmicos de 

enfermagem. 

 Verificar condutas adotadas por docentes/coordenadores dos cursos de 

enfermagem em caso de acidentes com material biológico potencialmente 

contaminado. 

 Levantar sugestões dos acadêmicos de enfermagem sobre medidas de 

prevenção e controle de acidentes com material biológico potencialmente 

contaminado. 

 Propor medidas de prevenção e controle para minimizar a ocorrência de 

acidentes. 
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4 METODOLOGIA 

 

Natureza do estudo 

 

 Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, com abordagem de análise 

quantitativa.  

 Segundo Polit, Beck e Hungler (2004) a finalidade dos estudos descritivos é 

observar, descrever e documentar os aspectos de uma situação.  

Uma de suas principais desvantagens é a incapacidade de revelar os 

relacionamentos causais conclusivamente. Mas apesar dos problemas 

interpretativos, muitos problemas importantes na enfermagem não são suscetíveis à 

experimentação e utilizando-se estudos descritivos é possível coletar informações 

extensivas altamente realistas, raramente criticadas pela artificialidade (POLIT; 

BECK; HUNGLER, 2004). 

De acordo com Polit e Hungler (1995) os dados, por si só, não respondem às 

indagações pesquisadas e necessitam de análise e processamento de modo que as 

tendências e padrões de relações possam ser detectados. 

Segundo as mesmas autoras, a análise quantitativa dos dados está apoiada 

na mensuração e na utilização de técnicas estatísticas, buscando explicar ou 

descrever um fenômeno. 

 

Local do estudo 

 

 O estudo foi realizado em três instituições de ensino superior de um município 

paulista que contam com curso de enfermagem. No município, há quatro instituições 
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que oferecem curso de graduação em enfermagem, porém uma delas não autorizou 

a realização do estudo com seus alunos. 

 

População 

 

 Acadêmicos de enfermagem de três instituições de ensino superior de um 

município paulista. 

 

Amostra/critérios de inclusão 

 

 Foram incluídos na pesquisa os alunos que: 

 -  Realizavam atividades de ensino-aprendizagem em instituições de 

saúde, principal situação de exposição a acidentes com material biológico 

potencialmente contaminado; 

 -  Estavam presentes em sala de aula por ocasião da coleta de dados; 

- Consentiram em participar do estudo após esclarecimentos sobre a 

pesquisa. 

 

Coleta de dados 

 

 A coleta de dados foi realizada pela autora do estudo durante o segundo 

semestre de 2007, em sala de aula, após agendamento e prévia autorização da 

instituição e/ou coordenadores dos cursos, tendo como instrumento um questionário 

(Apêndice A) cuja construção foi subsidiada em literatura pertinente e vivências 

profissionais da autora e orientadora. 
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 O questionário é constituído por questões abertas e fechadas e tem três 

partes. A primeira foi respondida por todos os alunos, referente a dados de 

identificação e pergunta sobre a ocorrência de acidentes com material biológico 

potencialmente contaminado durante atividades de ensino-aprendizagem. A 

segunda parte foi aplicada somente aos alunos que referiram exposição a material 

biológico potencialmente contaminado em atividades de ensino-aprendizagem. 

Nesta parte, as questões são específicas sobre as exposições acidentais sofridas 

pelos acadêmicos de enfermagem. A última parte, respondida também por todos os 

alunos independentemente de referirem ou não exposição acidental, questiona 

sobre vacinação contra hepatite B, difteria e tétano, presença de fatores ambientais 

ou psicossociais que favoreçam a ocorrência de acidentes no campo de ensino 

pratico, se o aluno recebeu informações sobre biossegurança antes do início das 

atividades de ensino-aprendizagem e sobre sugestões de medidas de prevenção e 

controle de acidentes com material biológico potencialmente contaminado.  

O questionário passou por validação aparente e de conteúdo, que foi 

realizada por três peritos na temática e em metodologia de pesquisa. 

A validação aparente refere-se ao que o instrumento parece medir. Observa-

se a clareza e compreensibilidade dos itens incluídos. Verifica-se a facilidade de 

leitura e se a forma de apresentação do instrumento é adequada. A validação de 

conteúdo refere-se ao que o instrumento pretende medir. O interesse é averiguar se 

o instrumento realmente representa o universo de situações que se pretende medir, 

se o conjunto é abrangente e o conteúdo representativo e se relaciona aos objetivos 

do estudo (ANASTASI, 1977). 
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Após validação, realizou-se pré-teste, aplicando o questionário a enfermeiras 

recém-formadas. O instrumento recebeu os ajustes julgados necessários após o 

teste. 

 

Atendimento aos aspectos éticos e legais 

 

 O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto – USP (Anexo A). 

 Foi requisitada autorização prévia às instituições escolhidas para estudo para 

aplicação do questionário aos alunos (Apêndice B).  

O questionário foi aplicado após informações orais e escritas sobre os 

objetivos, finalidade e procedimentos da pesquisa e obtenção do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido em conformidade com a Resolução 196/96 – 

Conselho Nacional de Saúde (Apêndice C). 

 

Análise dos dados 

 

 Os dados foram processados, dispostos em tabelas e analisados através da 

estatística descritiva. 

 Para a tabulação e análise estatística foi criado um banco de dados utilizando 

a planilha eletrônica Excel e posteriormente estes dados foram analisados no 

programa Epi Info versão 3.4.3. As questões abertas foram categorizadas por 

similaridade e levadas para o banco de dados, sendo que algumas foram transcritas 

para subsidiar a discussão. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1 Caracterização dos alunos de enfermagem que responderam ao 

questionário 

 

 

 Do total de 529 alunos que cursavam o segundo, terceiro ou quarto ano do 

curso de graduação em enfermagem e já realizavam atividades de ensino-

aprendizagem, nas três instituições de ensino superior de um município do interior 

paulista, 355 (67%) responderam ao questionário. Outros 150 alunos (28%) não 

estavam presentes em sala de aula por ocasião da coleta de dados e 24 alunos 

(5%) não consentiram em participar do estudo. 

 De acordo com o número de alunos que já realizavam atividades de ensino-

aprendizagem, a instituição A contava com 248 alunos matriculados e 138 (55,6%) 

responderam ao questionário, a instituição B contava com 172 alunos matriculados e 

129 (75%) responderam ao questionário e a instituição C contava com 109 alunos, 

sendo que 88 (80%) responderam ao questionário. 

 Assim, alunos da instituição A representaram 38,8% da amostra, alunos da 

instituição B representaram 36,3% da amostra e alunos da instituição C 

representaram 24,8% da amostra de alunos do presente estudo. 

 A tabela 1 traz os dados sobre os alunos de enfermagem das três instituições 

investigadas que responderam ao questionário (n=355), quanto à idade, ao sexo, 

ano e período do curso e se sofreram exposição acidental a material biológico 



 62 

potencialmente contaminado (MBPC) durante as atividades de ensino-

aprendizagem. 

 

Tabela 1 - Freqüência e porcentagem de alunos de enfermagem (n=355), por instituição de 
ensino, segundo as variáveis idade, sexo, ano e período do curso e quanto à exposição 
acidental a material biológico potencialmente contaminado, Ribeirão Preto, 2007  
 

Instituição 
A 

(n=138) 
B 

(n=129) 
C 

(n=88) 

 
Total 

(n=355) 

 
 
Variáveis 

f % f % f % f % 
Faixa etária (anos)         
18 a 21  57 41,3 39 30,2 29 32,9 125 35,2 
22 a 25  72 52,2 52 40,3 26 29,6 150 42,2 
>25  09 6,5 38 29,5 33 37,5 80 22,5 
         
Sexo         
Feminino 131 94,9 114 88,4 84 95,5 329 92,7 
Masculino 07 5,1 15 11,6 04 4,5 26 7,3 
         
Ano         
Segundo 48 34,8 09 7,0 29 33,0 86 24,2 
Terceiro 32 23,2 45 34,9 37 42,0 114 32,1 
Quarto 58 42,0 75 58,1 22 25,0 155 43,7 
         
Período         
Diurno - - - - 76 86,4 76 21,4 
Noturno - - 64 49,6 12 13,6 76 21,4 
Integral 138 100,0 65 50,4 - - 203 57,2 
         
Exposição acidental         
Sim  25 18,1 09 7,0 10 11,4 44 12,4 
Não 113 81,9 120 93,0 78 88,6 311 87,6 

 

 

A idade dos alunos variou entre 18 e 55 anos, com mediana de idade de 22 

anos. A faixa etária com maior número de alunos que responderam ao questionário 

foi a de 22 a 25 anos (42,2%). 

 Em relação ao sexo, 92,7% dos alunos pertenciam ao sexo feminino. 

Historicamente, há o predomínio de mulheres na profissão de enfermagem. Mas, 

nota-se que os homens começam a optar por esta profissão e neste estudo 

representaram 7,3% da amostra. 
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 A maior parte dos alunos que participaram do estudo (43,7%) cursava o 

quarto ano do curso de enfermagem. 

 De acordo com o período do curso, 203 alunos (57,2%) pertenciam ao 

integral, 76 alunos (21,4%) ao diurno e 76 alunos (21,4%) ao noturno.  

Quando questionados se haviam sofrido alguma exposição acidental a MBPC 

durante as atividades de ensino-aprendizagem, 44 (12,4%) alunos mencionaram 

exposição acidental a MBPC.  

Percentuais inferiores foram encontrados entre alunos de enfermagem de 

uma universidade brasileira, com índice de 9,6% de acidentes envolvendo MBPC 

(REIS; GIR; CANINI, 2004) e em outros estudos realizados em uma mesma 

instituição brasileira de ensino superior em enfermagem, foram detectados índices 

de, respectivamente, 2,7%, 3,1% e 3,8% de acidentes envolvendo MBPC 

(KITAYAMA; MARÍNGOLO, 2000; SCOTTI; AGUILERA; SILVA, 2002; SILVA; 

HERÉDIA; ZUCOLOTO, 2003). No cenário internacional, encontrou-se taxa de 7% 

de acidentes com enfermeiras recém-formadas, em Virgínia, nos EUA (SCHAFFER, 

1997).  

Em contrapartida, com índices bem mais elevados, pode-se citar um estudo 

chinês que, em apenas quatro meses de observação, obteve índice de 18 acidentes 

entre 56 alunos (32,14%), do grupo experimental, com treinamento específico para 

prevenção de acidentes com MBPC e de 32 acidentes entre 50 alunos (64%) do 

grupo controle, sem o treinamento e tendo cursado disciplinas do currículo básico 

(WANG et al., 2003). Em outro estudo, realizado entre os alunos de enfermagem 

espanhóis, 15% referiram exposições acidentais a MBPC (RODRÍGUEZ MARTÍN et 

al., 2000).  
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5.2 Caracterização dos alunos de enfermagem que sofreram exposição 

acidental a material biológico potencialmente contaminado 

 

 

A caracterização dos alunos que sofreram exposição acidental durante 

atividades de ensino-aprendizagem (n= 44) das três instituições incluídas na 

investigação, encontra-se na tabela 2, com dados quanto à faixa etária, ao sexo, ano 

e período do curso.  

 

Tabela 2 - Freqüência e porcentagem de alunos de enfermagem que sofreram exposição 
acidental a material biológico potencialmente contaminado (n=44), por instituição de ensino, 
segundo as variáveis idade, sexo, ano e período do curso, Ribeirão Preto, 2007   
 

Instituição 
A 

(n=25) 
B 

(n=09) 
C 

(n=10) 

 
Total 

(n=44) 

 
 
Variáveis 

f % f % f % f % 
Faixa etária (anos)         
18 a 21  07 28,0 04 44,4 02 20,0 13 29,5 
22 a 25  16 64,0 03 33,3 06 60,0 25 56,8 
>25  02 8,00 02 22,2 02 20,0 06 13,6 
         
Sexo         
Feminino 24 96,0 08 88,8 09 90,0 41 93,1 
Masculino 01 4,0 01 11,1 01 10,0 03 6,8 
         
Ano         
Segundo 01 4,0 - - 02 20,0 03 6,8 
Terceiro 02 8,0 03 33,3 06 60,0 11 25,0 
Quarto 22 88,0 06 66,7 02 20,0 30 68,1 
         
Período         
Diurno - - - - 10 100,0 10 22,7 
Noturno - - 01 11,1 - - 01 2,2 
Integral 25 100,0 08 88,8 - - 33 75,0 

 

 

De acordo com os dados apresentados na tabela 2, a faixa etária com maior 

porcentagem de alunos acidentados foi a de 22 a 25 anos de idade (56,8%). Nessa 

faixa etária encontram-se alunos que já estão em períodos do curso de enfermagem 
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mais avançados, como o terceiro e quarto anos. Corroborando a este achado pode-

se citar o estudo de Silva, Herédia e Zucoloto (2003) onde a faixa etária com maior 

número de alunos acidentados foi a de 20 a 25 anos.   

Como já era esperado, 93,1% dos acidentes ocorreram entre alunas de 

enfermagem, o que confirma uma das características predominantes da profissão, 

que é a de ser constituída em sua maioria por mulheres. Rodríguez Martín et al. 

(2000); Kitayama e Maríngolo (2000); Scotti, Aguilera e Silva (2002); Silva, Herédia e 

Zucoloto (2003) e Reis, Gir e Canini (2004) também apontaram este predomínio 

feminino em seus estudos. 

Diversos estudos sobre acidentes, ocorridos em hospitais e envolvendo 

profissionais da equipe de enfermagem, enfatizaram o maior número de acidentes 

ocorridos entre as mulheres, por esta profissão ser majoritariamente feminina 

(BRANDI; BENATTI; ALEXANDRE, 2001; CAIXETA; BARBOSA-BRANCO, 2005; 

BALSAMO; FELLI, 2006; MANETTI et al., 2006). 

A maioria dos alunos que relatou exposição à MBPC estava cursando o 

quarto ano do curso de enfermagem. Durante o quarto ano, os alunos têm maior 

carga horária de atividades de ensino-aprendizagem e realizam atividades mais 

complexas, o que pode ter contribuído para a ocorrência de maior número de casos.  

Kitayama e Maríngolo (2000); Scotti, Aguilera e Silva (2002); Silva, Herédia e 

Zucoloto (2003) e Reis, Gir e Canini (2004) também relataram em suas pesquisas 

que o maior número de acidentes com MBPC ocorreu entre alunos do quarto ano do 

curso de enfermagem. 

Younai (2001) e Ribeiro (2005) encontraram índices mais elevados de 

acidentes entre alunos de odontologia que cursavam os últimos anos do curso, 

relacionados a um maior tempo de atendimento clínico.  
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Quanto ao período do curso de graduação em enfermagem, houve um 

predomínio de exposição acidental entre alunos do período integral (75%); da 

mesma forma, alunos que freqüentavam cursos diurnos sofreram 10 (22,7%) 

acidentes envolvendo MBPC, enquanto apenas um aluno (2,2%) de curso noturno 

sofreu acidente, fato pode estar relacionado às oportunidades fornecidas em campo 

de ensino prático, pois se sabe que durante o dia é realizada a grande maioria dos 

procedimentos envolvendo a enfermagem.    

Rodríguez Martín et al. (2000) verificaram em seu estudo que os alunos 

vítimas de acidentes envolvendo MBPC tinham em média 12 dias a mais de 

atividades práticas comparados aos alunos que não sofreram nenhum tipo de 

exposição acidental. Então, pode-se inferir que quanto mais dias de atividade 

prática, maior é o contato com procedimentos que exporiam o aluno ao risco e que 

quanto maior a realização de procedimentos, maior o número de acidentes com 

MBPC.  

Não se encontrou estudos que analisassem o número de alunos acidentados 

por período do curso. 

 

 

5.3 Caracterização das exposições acidentais a material biológico 

potencialmente contaminado relatadas pelos alunos de enfermagem 

 

 
Entre os 44 alunos desta pesquisa que relataram exposição a material 

biológico potencialmente contaminado, 77,2% referiram a ocorrência de apenas um 

acidente, 20,4% referiram dois acidentes e 2,3% referiram três acidentes, o que 

totalizou 55 exposições acidentais a MBPC. 
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Os dados sobre os tipos de exposições acidentais relatadas pelos alunos de 

enfermagem das três instituições de ensino encontram-se na tabela 3. 

 
 
Tabela 3 - Freqüência e porcentagem de episódios de exposição acidental a material 
biológico potencialmente contaminado (n=55), segundo o tipo de acidente, material biológico 
envolvido, atividade que estava realizando, região afetada e uso de EPI, Ribeirão Preto, 
2007  
 

Instituição 
A 

(n=33) 
B 

(n=09) 
C 

(n=13) 

 
Total 

(n=55) 

 
 
Variáveis 

f % f % f % f % 
Tipo de acidente         
Percutâneo 05 15,2 05 55,6 04 30,8 14 25,5 
Mucosa 01 3,0 - - - - 01 1,8 
Pele lesada 01 3,0 - - - - 01 1,8 
Pele íntegra 26 78,8 04 44,4 09 69,2 39 70,9 
Material biológico         
Sangue 25 75,8 08 88,9 07 53,8 40 72,7 
Urina 04 12,1 - - 02 15,4 06 10,9 
Escarro 03 9,1 - - 04 30,8 07 12,7 
Urina, fezes e escarro 01 3,0 - - - - 01 1,8 
Outro material biológico - - 01 11,1 - - 01 1,8 
Atividade         
Puncionando/coletando sangue 07 21,2 01 11,1 01 7,7 09 16,4 
Realizando glicometria 02 6,1 - - 03 23,1 05 9,1 
Lavando material 01 3,0 - - - - 01 1,8 
Manuseando material usado 02 6,1 - - 02 15,4 04 7,3 
Administrando medicação 01 3,0 01 11,1 - - 02 3,6 
Retirando punção venosa/soro 07 21,2 02 22,2 01 7,7 10 18,2 
Descartando agulha 01 3,0 03 33,3 - - 04 7,3 
Reencapando agulha 01 3,0 - - 01 7,7 02 3,6 
Aspirando 02 6,1 01 11,1 04 30,8 07 12,7 
Desprezando material biológico 02 6,1 - - - - 02 3,6 
Outros procedimentos/outras 
atividades 

07 21,2 01 11,1 01 7,7 09 16,4 

Região afetada         
Dedo 10 30,3 05 55,6 05 38,5 20 36,4 
Mão 15 45,5 03 33,3 02 15,4 20 36,4 
Olhos 01 3,0 - - - - 01 1,8 
Face 03 9,1 01 11,1 02 15,4 06 10,9 
Dedo e mão 01 3,0 - - - - 01 1,8 
Outra região 03 9,1 - - 04 30,8 07 12,7 
Uso de EPI         
Luvas 09 27,3 05 55,6 09 69,2 23 41,8 
Luvas grossas de borracha - - - - - - - - 
Máscara 01 3,0 - - 05 38,5 06 10,9 
Gorro - - - - - - - - 
Avental 07 21,2 03 33,3 05 38,5 15 27,3 
Óculos de proteção 01 3,0 01 11,1 03 23,1 05 9,1 
Nenhum 19 57,6 04 44,4 04 30,8 27 49,1 
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 Quanto ao tipo de exposição, a de pele íntegra foi a mais freqüente (70,9%), 

seguida de acidente percutâneo (25,5%), acidentes em mucosa (1,8%) e exposição 

em pele lesada (1,8%). Normalmente, a exposição em pele íntegra refere-se a 

respingos ou derramamento de materiais biológicos durante a realização de 

procedimentos. Embora não se tenha registro da aquisição de doenças por 

acidentes deste tipo, este número é preocupante, pois a aparente pele íntegra pode 

conter micro lesões, muitas vezes imperceptíveis, que podem servir de porta de 

entrada dos vírus da hepatite B (HBV), hepatite C (HCV) e HIV, principalmente. 

 Schaffer (1997) investigou, entre 56 enfermeiras recém-formadas, 44 

exposições acidentais sofridas durante o curso de graduação, por serem as mais 

recentes. Destas, 13 foram exposições mucocutâneas e 31 foram acidentes 

perfurocortantes.  

No estudo de Rodríguez Martín et al. (2000), 39% dos acidentes envolvendo 

MBPC foram perfurações e 32,5% foram respingos. Entre 175 respingos, 157 

(89,7%) afetaram a pele intacta, 10 afetaram as mucosas e oito afetaram a pele não 

intacta.  

 No cenário nacional, Kitayama e Maríngolo (2000) obtiveram 57,1% de 

acidentes perfurocortantes, 28,5% de contato de MBPC com pele íntegra e 14,3% 

de respingos em mucosas. Scotti, Aguilera e Silva (2002) relataram que 75% dos 

acidentes ocorridos foram do tipo perfurocortante e 25% ocorreram devido contato 

de MBPC em pele íntegra. No estudo de Silva, Herédia e Zucoloto (2003), 60% dos 

acidentes com MBPC relatados pelos alunos foram perfurocortantes e 40% foram 

acidentes em pele íntegra. Deve-se levar em consideração que nestes estudos, a 

metodologia utilizada para coleta de dados foi a entrevista e, por muitas vezes, os 

acidentes ocorridos por contato de MBPC em pele íntegra podem ter sido 
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subnotificados pelos alunos, por os julgarem como não importantes ou por acharem 

desnecessário relatar este tipo de acidente. 

 Já Reis, Gir e Canini (2004) aplicaram um questionário aos alunos, mas não 

consideraram acidentes envolvendo exposição em pele íntegra. Entre os acidentes 

com MBPC, obtiveram 66,6% de acidentes perfurantes, 25% de respingos em 

mucosas e 8,3% de cortes. 

 Entre alunos de medicina, Reis et al. (2004) encontraram índices de 63,3% de 

acidentes perfurocortantes, 18,3% de acidentes mucocutâneos, 16,6% de acidentes 

em pele íntegra e 1,7% de acidentes que atingiram, simultaneamente, pele íntegra e 

mucosa. 

 Na última década, diversos autores que estudaram a temática dos acidentes 

envolvendo trabalhadores de hospitais, especialmente os ocorridos entre a equipe 

de enfermagem, destacaram os acidentes perfurocortantes como os de maior 

ocorrência e gravidade (BRANDI; BENATTI; ALEXANDRE, 1998; GIR; COSTA; 

SILVA, 1998; ABREU; MAURO, 2000; BALSAMO; BARRIENTOS; ROSSI, 2000; 

SOUZA; VIANNA, 2000; BENATTI, 2001; TOMAZIN et al., 2001; CANINI et al., 2002; 

SARQUIS; FELLI, 2002; SÊCCO et al., 2003; NISHIDE; BENATTI; ALEXANDRE, 

2004; MARZIALE; NISHIMURA; FERREIRA, 2004; BARBOZA; SOLER; CIORLIA, 

2004; RUIZ; BARBOSA; SOLER, 2004; MUROFUSE; MARZIALE; GEMELLI, 2005; 

BALSAMO; FELLI, 2006; MANETTI et al., 2006). 

 Shimizu e Ribeiro (2002) relataram em sua pesquisa que estudantes do curso 

de graduação em enfermagem de uma universidade do Paraná foram a oitava 

categoria que mais se acidentou dentro de um hospital da cidade de Londrina e 

destacaram que estudantes e trabalhadores que executam atividades de cuidado 
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direto ao paciente, principalmente aqueles que utilizam objetos cortantes ou 

perfurantes, estão mais expostos aos acidentes com MBPC. 

 Quanto aos objetos envolvidos nos 14 acidentes percutâneos, as agulhas 

foram responsáveis por nove (64,3%) deles; outros três (21,4%) foram ocasionados 

pelo escalpe e, o cateter e outro objeto pelo restante dos acidentes desse tipo.   

Assim, as agulhas foram o objeto envolvido na maioria (64,3%) dos acidentes 

percutâneos. Alguns estudos sobre acidentes com MBPC entre estudantes de 

enfermagem também apontaram as agulhas como o objeto mais envolvido 

(SCHAFFER, 1997; RODRÍGUEZ et al., 2000; WANG et al., 2003; REIS; GIR; 

CANINI, 2004). 

 Outros que discorreram sobre a temática entre a equipe de enfermagem e 

trabalhadores da área da saúde apresentaram a freqüência de envolvimento das 

agulhas nos acidentes perfurocortantes variando entre 35% e 77% (BRANDI; 

BENATTI; ALEXANDRE, 1998; BALSAMO; BARRIENTOS; ROSSI, 2000; SOUZA; 

VIANNA, 2000; TOMAZIN et al., 2001; NISHIDE; BENATTI; ALEXANDRE, 2004; 

BARBOZA; SOLER; CIORLIA, 2004; MUROFUSE; MARZIALE; GEMELLI, 2005; 

BALSAMO; FELLI, 2006; MANETTI et al., 2006). 

 O sangue foi considerado o material biológico mais envolvido (72,7%) entre o 

total de acidentes relatados pelos alunos, sendo que os demais envolveram 

materiais como o escarro (12,7%) e a urina (10,9%). Nestes últimos, em três 

acidentes havia presença de sangue visível.  

 O sangue é considerado como material biológico de alto risco para a 

transmissão de HBV, HCV e HIV (BRASIL, 2005). Neste estudo, havia sangue em 

todos os objetos causadores de acidentes percutâneos, o que ressalta a importância 

dos dados identificados. 
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 Entre as 44 exposições acidentais estudadas por Schaffer (1997), 41 

ocorreram por exposição a sangue. Scotti, Aguilera e Silva (2002) identificaram que 

o sangue era o material biológico envolvido em 75% dos acidentes entre alunos de 

enfermagem. 

 Entre estudantes de medicina, o sangue também foi o material biológico 

envolvido na maioria dos acidentes, 88,3% dos casos (REIS et al., 2004). 

  Balsamo e Felli (2006) e Manetti et al. (2006) estimaram que o sangue 

estivesse envolvido em 44,85% e 73%, respectivamente, das exposições a MBPC 

sofridas por trabalhadores de hospitais. 

Quanto à atividade que realizava no momento do acidente, o maior número 

de registros se deu quando da retirada de punção venosa/soro (18,2%), ao 

puncionar ou coletar sangue (16,4%) e ao aspirar um paciente (12,7%). 

Considerando-se apenas os acidentes percutâneos, foram relatados três acidentes 

que ocorreram durante o descarte de agulhas, três durante a realização de 

glicometria, dois ao retirar punção venosa, dois ao puncionar, dois ao administrar 

medicação, um ao reencapar agulha e um aconteceu quando o professor foi 

descartar a agulha e inadvertidamente perfurou a aluna.  

 Entre 12 acidentes, que ocorreram por ocasião da retirada de punção 

venosa/soro, dois foram percutâneos e 10 foram exposições acidentais de sangue 

em pele íntegra. Entre os alunos acidentados, apenas três utilizavam luvas de 

procedimento durante a atividade, ou seja, na maioria dos casos não se observou as 

normas de biossegurança. 

Destaca-se ainda os seis acidentes, entre os 55 episódios de exposição a 

MBPC, que ocorreram em situações inesperadas, como durante o transporte de 

paciente para maca, ajudando a segurar um paciente para outra pessoa puncionar e 
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quando a aluna passava ao lado do paciente que ao tossir atingiu a sua mucosa 

ocular. 

Entre os acidentes estudados por Schaffer (1997), quatro mucocutâneos 

ocorreram por eventos fora da rotina, tais como violência de paciente, queda de tubo 

de sangue, tosse inesperada e respingo de hematúria acima da luva. Outros sete 

acidentes mucocutâneos envolveram luvas rasgadas, respingos nos olhos ao usar o 

glucômetro, irrigação de feridas e observação de parto ou cirurgia. Dos 31 acidentes 

percutâneos, cinco ocorreram durante a punção venosa, cinco durante o manuseio 

de agulhas em outros procedimentos, oito no descarte de agulhas, quatro na 

retirada, cinco no reencape, três com agulha descartada no lixo ou esquecida na 

cama de paciente e um por colisão de colega carregando lâmina usada.  

 No estudo de Rodríguez Martín et al. (2000), 49,2% dos acidentes 

envolvendo MBPC ocorreram ao recolher o material usado, destacando o reencape 

de agulhas, que causaram 20% dos acidentes com MBPC. As atividades mais 

frequentemente envolvidas em exposições a MBPC foram a administração de 

medicação intramuscular e subcutânea (16 acidentes) e a coleta de sangue (9 

acidentes). 

 No estudo de Wang et al. (2003), a maioria dos acidentes envolvendo MBPC 

entre alunos de enfermagem chineses ocorreu quando da administração de 

medicações e ao se retirar um acesso venoso. 

 No estudo de Scotti, Aguilera e Silva (2002) seis acidentes ocorreram durante 

a coleta de sangue, um durante a manipulação de urina e um na manipulação de 

dreno de Penrose. 
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 Em outro estudo, 60% dos acidentes ocorreram após aplicar medicação, por 

dificuldade em lidar com material, e ao reencapar agulhas (SILVA; HERÉDIA; 

ZUCOLOTO, 2003). 

 Nota-se que os alunos reproduzem em campo prático as atividades 

realizadas por profissionais que, embora consideradas inadequadas, ainda estão 

presentes como, por exemplo, o reencape de agulhas.  

 Entre estudos envolvendo a temática dos acidentes com MBPC e a equipe de 

enfermagem, Sêcco et al. (2003) relataram que a atividade mais frequentemente 

envolvida nos acidentes foi a punção venosa (28%). Neste estudo, os autores 

também destacaram o grande número de acidentes ocorridos durante a retirada de 

punção venosa (8,4%). Canini et al. (2002) encontraram como atividades mais 

envolvidas em exposições acidentais a administração de medicação (23,62%), o 

descarte de agulhas (7,88%) e o descarte inadequado (7,88%). Murofuse, Marziale e 

Gemelli (2005) apresentaram como atividades envolvidas nos acidentes a retirada 

de agulha do paciente (16%), a inserção de agulha (9%) e o manuseio de lixo (9%). 

Os trabalhadores de enfermagem estudados por Manetti et al. (2006) referiram como 

atividades onde ocorreu o maior número de acidentes o descarte de material 

(10,30%), a punção venosa (8,70%) e a administração de medicamentos (8,70%). 

 Nos acidentes perfurocortantes ocorridos entre a equipe de enfermagem, 

estudados por pesquisadores brasileiros, Brandi, Benatti e Alexandre (1998) 

apontaram que a maioria ocorreu após a administração de medicação (30,4%) e 

após a coleta de sangue (10,9%). Já Marziale, Nishimura e Ferreira (2004) 

destacaram a punção venosa, administração de medicação subcutânea e 

soroterapia como atividades mais envolvidas. 
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Os dados relativos à região do corpo afetada durante as exposições 

acidentais, mostram que o dedo e a mão corresponderam a 74,6% das topografias 

afetadas nos acidentes estudados. Especificamente entre os acidentes percutâneos 

registrados no presente estudo (n=14), 92,9% afetaram o dedo e 7,1% afetaram a 

mão. Este fato deve-se principalmente às características do cuidado técnico de 

enfermagem, que é predominantemente manual. Algumas pesquisas sobre 

acidentes entre alunos de enfermagem obtiveram resultados semelhantes 

(KITAYAMA; MARÍNGOLO, 2000; SCOTTI; AGUILERA; SILVA, 2002; SILVA; 

HERÉDIA; ZUCOLOTO, 2003; REIS; GIR; CANINI, 2004).  

Confirmando este achado, estudos sobre exposições da equipe de 

enfermagem a MBPC também apontaram os dedos e as mãos como as topografias 

mais afetadas, com índices de 74% a 86,4% (TOMAZIN et al., 2001; SÊCCO et al., 

2003; MUROFUSE; MARZIALE; GEMELLI, 2005). Mas, quando se estuda somente 

acidentes perfurocortantes ocorridos entre a enfermagem, esses índices podem ser 

ainda maiores, como no estudo de Brandi, Benatti e Alexandre (1998), onde 95,5% 

das exposições afetaram dedos e mãos e estudo de Barboza, Soler e Ciorla (2004) 

em que as mãos e os dedos foram afetados em 79% desses acidentes. 

  Sobre o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) pelos alunos no 

momento do acidente, os dados apresentados na tabela 3 são preocupantes, pois 

revelam que em 49,1% dos acidentes, os alunos não estavam usando nenhum tipo 

de EPI. Em mais de 80% dos casos seria recomendado que o aluno utilizasse aos 

menos as luvas de procedimento, o que ocorreu em apenas 41,8% dos acidentes. 

As luvas grossas de borracha, que seriam indicadas para a lavagem de material, 

não foram usadas durante nenhuma atividade, embora se observe um acidente 

ocorrido durante este procedimento (tabela 3).  
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 As justificativas apresentadas pelos alunos para o não uso de EPI foram: 

dificuldade em retirar esparadrapo com luvas; julgar que não havia necessidade; 

pressa ou falta de tempo; distração; dificuldade em encontrar EPI adequado e de 

tamanho correto no local de atividade prática e; por entender que não precisava usar 

EPI por não estar realizando o procedimento. 

 Considera-se preocupante o fato de alunos mencionarem que julgaram não 

haver necessidade do uso de EPI em alguns procedimentos como, por exemplo, ao 

realizar coleta de sangue, punção venosa e ao desprezar material biológico.  

 Barroso et al. (1996) relataram que o estudante da área da saúde, ao ocupar 

um espaço social de aprendizado, é levado à reprodução da postura de trabalho que 

encontra nos diversos níveis de serviço.  

As instituições de saúde que permanecem com programas desatualizados e 

com profissionais que desconhecem ou não utilizam normas de biossegurança 

adequadamente são as mesmas que servem como campo de ensino prático. 

 No mesmo estudo de Barroso et al. (1996), alunos relataram que há falta de 

EPI adequados nas instituições. 

 Schaffer (1997) referiu que quatro entre dez acidentes mucocutâneos eram 

preveníveis pelo uso de óculos, luvas e avental e, entre os acidentes percutâneos, 

20 poderiam ter sido evitados pelo uso de práticas mais seguras como, por exemplo, 

não reencapar agulhas e desprezá-las em local adequado. 

 Rodríguez Martín et al. (2000) encontraram índice de 58% de alunos de 

enfermagem que não utilizaram nenhum tipo de proteção individual na realização 

das atividades que causaram acidentes. Entre os alunos acidentados por respingos, 

a maioria não utilizava nenhum EPI. 
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 No estudo de Wang et al. (2003), em 76 procedimentos em que o uso de 

luvas era indicado, os alunos de enfermagem estudados utilizaram-nas em apenas 

oito (11%). As causas sugeridas pelos autores para justificar a falta de uso de EPI 

pelos alunos foram: redução de custos, não encontrar luvas no local, influência da 

atitude de supervisores que não mantinham este hábito, que na China o uso de EPI 

e normas de PP não são enfatizados e que alunos têm a percepção de que o uso da 

luva atrapalha a realização de procedimentos. 

 Alguns estudos confirmam o descaso do trabalhador da área da saúde em 

relação ao uso de EPI como, por exemplo, em pesquisa realizada por Brandi, Benatti 

e Alexandre (1998), entre os profissionais de enfermagem acidentados em hospital 

universitário de Campinas, Brasil, apenas 54,3% utilizavam luvas no momento do 

acidente. Dados semelhantes encontraram Sarquis e Felli (2000) que, pesquisando 

uso de EPI entre trabalhadores acidentados com perfurocortantes, encontraram que 

46,29% não utilizavam nenhum EPI no momento do acidente, apesar de 79,62% ter 

referido que havia EPI à disposição. Os trabalhadores justificaram não usar EPI 

dizendo que era desnecessário por não haver contaminação. Souza e Vianna (2000) 

e Tomazin et al. (2001) encontraram que apenas cerca de 50% dos trabalhadores de 

enfermagem utilizavam luvas por ocasião do acidente. Já no estudo de Balsamo e 

Felli (2006), 20,83% dos trabalhadores de um hospital referiram não usar nenhum 

EPI no momento do acidente e justificaram afirmando que os procedimentos que 

executavam não os expunham a riscos.  

Na tabela 4 encontram-se os resultados da investigação sobre as condutas 

dos professores e dos alunos de enfermagem relativas ao local do acidente e após o 

acidente. 

 



 77 

Tabela 4 - Freqüência e porcentagem de episódios de exposição acidental a material 
biológico potencialmente contaminado (n=55), por instituição de ensino, segundo as 
condutas dos alunos de enfermagem e do professor relativas ao acidente, Ribeirão Preto, 
2007  
 

Instituição 
A 

(n=33) 
B 

(n=09) 
C 

(n=13) 

 
Total 

(n=55) 

 
 
Condutas 

f % f % f % f % 
Do aluno no local         
Lavou com água e sabão 31 93,9 09 100,0 11 84,6 51 92,7 
Espremeu - - 01 11,1 01 7,7 02 3,7 
Lavou com SF 0,9% 01 3,0 - - 01 7,7 02 3,7 
Usou anti-séptico 15 45,4 06 66,6 04 30,8 25 45,5 
Outra conduta - - - - - - - - 
Nenhuma conduta 01 3,1 - - - - 01 1,9 
Do aluno após o acidente         
Notificou ao professor/coordenador 11 33,3 02 22,2 09 69,2 22 40,0 
Procurou atendimento médico 01 3,0 - - 01 7,7 02 3,6 
Notificou ao professor/coordenador 
e procurou atendimento médico 

06 18,2 01 11,1 01 7,7 08 14,5 

Outra conduta 01 3,0 01 11,1 - - 02 3,6 
Nenhuma conduta 14 42,4 05 55,5 02 15,3 21 38,2 
Do professor         
Orientação 13 39,4 03 33,4 08 61,5 24 43,7 
Repreensão 04 12,2 01 11,1 - - 05 9,1 
Ajuda 03 9,9 02 22,3 01 7,7 06 10,9 
Encaminhamento para o médico 06 18,2 03 33,4 03 23,1 12 21,9 
Outra conduta 02 6,1 01 11,1 02 15,4 05 9,1 
Nenhuma conduta 01 3,0 - - - - 01 1,9 
Não foi informado 16 48,5 06 66,6 02 15,4 25 45,5 

 
  

Quanto às condutas tomadas em relação ao local do acidente, em 92,7% das 

exposições acidentais os alunos lavaram o local com água e sabão, conduta 

recomendada pelo CDC (2003).   

 Os alunos espremeram o local do acidente em duas exposições percutâneas, 

o que não é recomendado, pois pode aumentar a área lesada bem como a 

exposição a material contaminado (BRASIL, 2005). 

 A aluna que sofreu respingo de escarro em mucosa lavou a região afetada 

com solução fisiológica 0,9%, conduta também recomendada pelo CDC (2003). 

 Em 45,5% dos acidentes os alunos utilizaram soluções anti-sépticas como 

álcool e PVPI tópico, frequentemente em exposições acidentais em pele íntegra, o 
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que é recomendado, porém, não se identificou estudos que demonstrem benefício 

adicional com esta conduta (BRASIL, 2005). 

 Apenas um aluno, com exposição ocorrida em pele íntegra durante a 

aspiração de paciente, não tomou nenhuma conduta em relação ao local atingido. 

Os alunos de enfermagem pesquisados por Kitayama e Maríngolo (2000) 

lavaram o local do acidente com água e sabão, sendo que um deles, acidentado 

com material perfurocortante, também espremeu a área lesada.  

 Outros dois estudos apontaram que a maioria dos alunos realizou a limpeza e 

desinfecção da área atingida (SCOTTI; AGUILERA; SILVA, 2002; SILVA; HERÉDIA; 

ZUCOLOTO, 2003). 

 Na pesquisa de Reis, Gir e Canini (2004) a maioria dos alunos adotou 

medidas corretas em relação ao local do acidente como lavagem da área. Mas, oito 

alunos relataram procedimentos não recomendados, como espremer a área lesada. 

 Gir, Costa e Silva (1998), ao estudarem acidentes perfurocortantes entre a 

equipe de enfermagem, encontraram que 46,34% dos acidentados lavaram, 

espremeram ou realizaram anti-sepsia do local, 29,7% só lavaram ou realizaram 

anti-sepsia e 4,88% não tomaram nenhuma conduta em relação ao local do 

acidente. 

 Os trabalhadores de um hospital, estudados por Balsamo e Felli (2006), 

realizaram cuidados locais após o acidente em 97,92% dos casos. 

 Sobre como os alunos procederam após o acidente, entre os 55 acidentes, 22 

(40,0%) foram notificados ao professor/coordenador do curso, em oito acidentes os 

alunos notificaram ao professor/coordenador e procuraram atendimento médico, em 

dois casos os alunos somente procuraram atendimento médico sem notificar o 

acidente e em 21 exposições acidentais (38,2%) os alunos não tomaram nenhuma 
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conduta, nem ao menos notificar o acidente ao docente responsável. Os alunos 

ainda adotaram outras condutas como consultar o prontuário e coletar sangue do 

paciente e encaminhar ao laboratório. 

 Ao sofrer uma exposição acidental a MBPC é necessário que se procure um 

médico infectologista imediatamente, se possível junto com o paciente-fonte, para 

dar início ao protocolo de acidente com presença de material biológico. Cabe ao 

especialista analisar a severidade da exposição e decidir pelo seguimento adequado 

o mais rápido possível (BRASIL, 2005). 

 Entre os 14 acidentes percutâneos, somente dois não foram notificados e os 

alunos não receberam assistência médica. 

 As causas apresentadas pelos alunos para que não tomassem nenhuma 

conduta foram: não achar necessário, pois a pele estava íntegra; ficar com medo de 

ser punido, criticado e prejudicado na nota e; por ter checado o prontuário e visto 

que não constava nenhuma informação preocupante. 

 A opção de omitir a ocorrência de uma exposição acidental não pode ser 

julgada correta, pois as condutas posteriores serão tomadas sem qualquer 

orientação docente. Muitos alunos ficam com medo de relatar uma exposição 

acidental por temerem julgamento do docente, colegas e clientes e muitas vezes, 

serem até prejudicados em sua avaliação prática. A conduta de checar prontuário 

em busca de informações também não é correta, pois não é obrigatória e rotineira a 

realização de exames específicos para HBV, HCV e HIV na admissão de pacientes. 

Todos devem ser considerados como potencialmente de risco. 

 Neste contexto, faz-se necessário oferecer aos alunos informações sobre as 

condutas a serem tomadas em caso de exposição acidental, bem como estabelecer 

um protocolo que facilite o encaminhamento da ocorrência. A escola é quem deve 
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iniciar esta conscientização entre os alunos, pois a formação de profissionais com 

percepção de prevenção e uma visão mais ampliada do mundo se faz urgente e 

necessário, frente aos desafios que o ensino da área da saúde enfrenta (TIPPLE et 

al. 2003; NHAMBA, 2004).  

 No estudo de Rodríguez Martín et al. (2000) somente 28 alunos procuraram 

assistência médica entre 126 que sofreram exposições consideradas de risco para 

aquisição de patógenos veiculados pelo sangue. Entre estes alunos, estimou-se que 

somente um em cada três acidentes era notificado.  

 Segundo Kitayama e Maríngolo (2000) somente dois alunos de enfermagem 

acidentados notificaram o acidente aos supervisores. Quando questionados sobre 

quais seriam suas condutas frente a acidentes com MBPC 55,3% responderam que 

ficariam muito nervosos. Metade de todos os alunos pesquisados relatou que 

procuraria o responsável pelo setor e 38,1% disseram que fariam os exames que 

fossem necessários. 

 Entre as condutas observadas por Scotti, Aguilera e Silva (2002) destacou-se 

a solicitação de ajuda e a omissão e ocultação dos fatos relativos aos acidentes 

sofridos pelos alunos. 

 Os alunos estudados por Silva, Herédia e Zucoloto (2003) notificaram à 

coordenação do curso apenas os acidentes ocasionados por objetos 

perfurocortantes. No restante dos acidentes, as condutas foram somente relativas à 

limpeza do local. 

 No estudo de Reis, Gir e Canini (2004) entre 12 alunos, sete não procuraram 

assistência médica ou notificaram o acidente. Entre os cinco que procuraram 

assistência médica, dois receberam medicação profilática. As autoras inferiram que 
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os outros alunos, provavelmente, desconsideraram o risco de contaminação por 

patógenos de transmissão sanguínea e por aqueles encontrados em secreções. 

 Os alunos de medicina e odontologia tiveram condutas parecidas, pois na 

pesquisa de Reis et al. (2004) 51% dos alunos de medicina acidentados não 

notificaram o acidente e entre os alunos de odontologia estudados por Ribeiro 

(2005), 89,4% não procuraram atendimento após a exposição acidental. 

 Alguns estudos brasileiros, realizados entre a equipe de enfermagem e 

abordando a temática dos acidentes perfurocortantes contaminados, apontaram 

índices de subnotificação entre 34,15% e 69,5% (BRANDI; BENATTI; ALEXANDRE, 

1998; GIR; COSTA; SILVA, 1998, ABREU; MAURO, 2000; BENATTI, 2001). 

 Na pesquisa de Napoleão e Robazzi (2003), 91,9% dos trabalhadores de 

enfermagem mencionaram ter subnotificado acidentes em um período de dois anos; 

sendo 34,4% perfurocortantes, 27,4% traumas e 14,1% exposição de pele e 

mucosas a fluídos orgânicos. Marziale (2003) apontou índices próximos a 40% de 

subnotificação envolvendo acidentes perfurocortantes ocorridos entre trabalhadores 

da enfermagem de dois hospitais do estado de São Paulo. Esses trabalhadores 

justificaram a subnotificação afirmando que não julgaram necessário notificar 

(32,70%), não imaginaram que pudessem contrair doenças (24,04%) e 

desconheciam que era preciso notificar (18,27%). 

 Quando um trabalhador não emite CAT fica desprotegido legalmente e terá 

que arcar com o ônus se adoecer. Já no caso de alunos, o amparo e cobertura de 

assistência dependem da instituição de ensino à que o aluno está vinculado. O 

atendimento adequado desses alunos depende muito da instituição de ensino, que 

pode elaborar protocolos e realizar convênios para que se estabeleça uma 

referência eficaz em caso de acidentes. 
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 Quanto às condutas do professor/coordenador do curso de enfermagem 

quando notificados sobre a ocorrência do acidente, observa-se que em 24 situações 

os professores orientaram seus alunos, em 12 situações os encaminharam para 

avaliação médica, em seis situações ofereceram ajuda e em uma situação não 

tomaram nenhuma conduta, simplesmente ignorando a comunicação do acidente. 

Em 25 acidentes, os professores e coordenadores dos cursos não foram 

comunicados, assim, não puderam tomar nenhuma conduta. As outras condutas 

tomadas pelos professores após a notificação do acidente foram: tranqüilizar, 

encaminhar para avaliação e exames na unidade de tratamento de doenças 

infecciosas e pedir para lavar rapidamente. Alguns professores que não foram 

comunicados não estavam presentes no local de estágio no momento da ocorrência 

do acidente e aquele que, comunicado, não tomou nenhuma conduta justificou que 

estava ocupado em outros setores. 

É preocupante o fato de um docente não valorizar o relato do aluno sobre a 

ocorrência de acidente, pois desta maneira contribuirá para a manutenção do 

subregistro de acidentes envolvendo MBPC e reduzirá a possibilidade de submeter o 

aluno ao protocolo de condutas preconizadas para o caso. 

 No estudo de Scotti, Aguilera e Silva (2002), as condutas dos professores 

foram: orientação, ajuda, repreensão (chamar a atenção e achar um absurdo) e 

nenhuma (não falar nada e não tomar providências). 

 Na tabela 5 encontram-se as situações que, na opinião dos alunos, 

favoreceram as exposições acidentais.  
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Tabela 5 - Freqüência e porcentagem de alunos de enfermagem que sofreram exposição 
acidental a material biológico potencialmente contaminado (n=55), segundo as situações 
que favoreceram a exposição acidental, Ribeirão Preto, 2007   
 
Situações f % 
Não usar EPI 27 49,1 
Desatenção 25 45,5 
Estresse 14 25,4 
Pressa 14 25,4 
Nervosismo 12 21,9 
Inexperiência 11 20,0 
Pressão ou medo do professor 11 20,0 
Falta de cuidado 10 18,1 
Insegurança 09 16,3 
Dificuldade em lidar com material 08 14,5 
Falta de EPI 08 14,5 
Desatenção de outros 07 12,7 
Falta de instrução 06 10,9 
Falta de material 06 10,9 
Técnica inadequada 05 9,1 
Imprudência 05 9,1 
Emergência 05 9,1 
Reencapar agulhas 04 7,2 
Agressão do paciente 03 5,4 
Pouca iluminação 02 3,7 
Falta, lotação ou inadequação do recipiente para descarte de perfurocortantes 02 3,7 
Desconhecimento ou descumprimento de normas de biossegurança 02 3,7 
Pressão do paciente 01 1,9 
Presença de expectadores 01 1,9 
Outras 04 7,2 

 

 

Quando os alunos acidentados foram questionados sobre as situações que 

favoreceram a exposição acidental, 49,1% referiram que não usar EPI favoreceu a 

ocorrência do acidente e 45,5% apontaram a desatenção como um fator 

determinante. Outras situações apontadas por muitos alunos foram: estresse 

(25,4%), pressa (25,4%), nervosismo (21,9%), pressão ou medo do professor 

(20,0%) e inexperiência (20,0%). 

 Nota-se que os alunos têm consciência que ao não usar EPI estão mais 

susceptíveis a acidentes e concordam que se tivessem prestado mais atenção 

durante a realização dos procedimentos não teriam se acidentado. 



 84 

 Outros fatores apontados pelos alunos como estresse, nervosismo, medo do 

professor e pressão do professor mostram uma ineficácia na supervisão em campo 

de ensino prático. O aluno deve estar confiante e tranqüilo durante a realização do 

procedimento técnico, para que não ofereça risco a si próprio e ao paciente, o que 

não ocorreu em muitos procedimentos que culminaram no acidente. Deve-se atentar 

para as condições em que se dá o aprendizado do aluno em campo prático. 

 Segundo Panagakos e Silverstein (1997) a falta de experiência no 

procedimento, o nervosismo, a vontade de executar o procedimento corretamente, e 

ainda a supervisão docente são fatores que podem aumentar os riscos de acidente 

percutâneo. 

 Algumas situações relativas ao ambiente também foram citadas como pouca 

iluminação, falta de material, de EPI e falta ou inadequação da caixa para descarte 

de perfurocortantes. As outras situações citadas pelos alunos foram o uso de 

produtos mal fabricados, sensação excessiva de segurança e situações fora da 

rotina. 

 No estudo de Scotti, Aguilera e Silva (2002) grande parte dos alunos 

acidentados referiu que o medo ou a pressão exercida pelo professor supervisor 

durante a realização de atividades contribuiu para a ocorrência de acidentes e que 

muitos acidentes não foram comunicados por haver muito medo em relação à 

reação do professor. 

 Os alunos estudados por Reis, Gir e Canini (2004) referiram que a 

desatenção e a inexperiência foram as maiores causas para ocorrência de 

acidentes. Entre outras causas apontadas estavam o nervosismo, o medo e a 

pressão exercida pelo paciente. 
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 Reis et al. (2004) relataram que, entre alunos de medicina, as situações que 

mais favoreceram as exposições acidentais a MBPC foram a falta de cuidado 

(45,3%) e a inexperiência (30,9%). 

 Ribeiro (2005), ao estudar alunos de odontologia, encontrou que as causas 

mais apresentadas para justificar os acidentes ocorridos foram a distração, pressa, 

estresse, cansaço e inexperiência. 

 Muitos trabalhadores de enfermagem e trabalhadores da saúde apontaram 

situações parecidas que contribuíram para a ocorrência de acidentes. No estudo de 

Tomazin et al. (2001), a equipe de enfermagem acidentada referiu como fatores 

relacionados aos acidentes a correria (18,5%) e o descuido (14,8%), embora 14,8% 

afirmassem que não havia fatores. Nishide, Benatti e Alexandre (2004), ao 

estudarem acidentes que ocorreram entre a equipe de enfermagem de unidade de 

terapia intensiva encontraram, como possíveis causas, a desatenção (17%), não 

usar EPI (13%) e a pressa (13%). Entre trabalhadores da saúde de um hospital, 

Balsamo e Felli (2006) encontraram como causas mais frequentemente relatadas o 

ato inadequado na realização da técnica (25%), o acaso (19,64%), a desatenção 

(16,07%) e a pressa (12,50%). 

 

 

5.4 Situação vacinal dos alunos de enfermagem que responderam ao 

questionário 

 

 

A tabela 6 traz a situação vacinal contra hepatite B, difteria e tétano de todos 

os alunos que participaram da pesquisa. 
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Tabela 6 - Freqüência e porcentagem de alunos de enfermagem que participaram da 
pesquisa, segundo a instituição de ensino e a vacinação contra hepatite B, difteria e tétano, 
Ribeirão Preto, 2007  
 

Instituição 
A 

(n=138) 
B 

(n=129) 
C 

(n=88) 

 
Total 

(n=355) 

 
 
Dose de vacina 

f % f % f % f % 
Hepatite B          
Nenhuma 04 2,9 01 0,8 01 1,1 06 1,7 
Uma 08 5,8 01 0,8 01 1,1 10 2,8 
Duas 21 15,2 04 3,1 04 4,5 29 8,2 
Três 105 76,1 123 95,3 82 93,2 310 87,3 
Difteria e tétano         
Nenhuma 07 5,1 01 0,8 01 0,3 01 0,3 
Uma 07 5,1 01 0,8 10 2,8 10 2,8 
Duas 06 4,3 02 1,6 08 2,3 08 2,3 
Três 06 4,3 22 17,1 50 14,1 50 14,1 
Reforço a cada 10 anos 119 86,2 104 80,6 286 80,6 286 80,6 

 

 

 Dos 355 alunos que responderam ao questionário, seis (1,7%) encontravam-

se sem cobertura vacinal contra hepatite B, 10 (2,8%) haviam recebido apenas uma 

dose da vacina e 29 (8,2%) haviam recebido duas doses. Os demais, 310 alunos, 

apresentavam esquema de vacinação completo. 

 Os alunos que estavam com vacinação incompleta justificaram dizendo que 

faltou tempo para vacinar, esqueceu, perdeu a data das outras doses ou que não 

houve interesse, consciência e cobrança. 

Entre os alunos que referiram exposição acidental a MBPC somente um não 

havia recebido nenhuma dose da vacina e três haviam recebido apenas duas doses. 

 A vacinação contra hepatite B é amplamente recomendada aos profissionais 

e estudantes da área de saúde, apresentando resposta vacinal em torno de 90 a 

95% em adultos imunocompetentes. É recomendada a aplicação de uma série de 

três doses, por via intramuscular, na região deltóide. A segunda dose deve ser 

aplicada um mês após a primeira e a terceira deve ser administrada seis meses 

após a primeira dose (BRASIL, 2005). 
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 Segundo CDC (2003) quem tomou a vacina contra hepatite B e adquiriu 

imunidade não tem risco de contrair a doença após exposição acidental. 

É muito importante que as instituições de ensino orientem seus alunos em 

relação à vacina contra hepatite B, devido aos riscos de contaminação decorrentes 

de possíveis exposições acidentais. 

 Carvalho et al. (1998), com objetivo de identificar o perfil dos alunos de cursos 

de graduação em enfermagem, medicina e odontologia que haviam recebido 

vacinação contra hepatite B concluíram que 16,6% dos alunos não haviam recebido 

nenhuma dose da vacina contra hepatite B. 

 Entre os pesquisados por Reis, Gir e Canini (2004) que referiram ter sofrido 

acidente, 96% estavam totalmente vacinados contra hepatite B. 

 No estudo de Brandi, Benatti e Alexandre (1998) 32,6% dos trabalhadores da 

equipe de enfermagem que referiram acidentes não possuíam esquema completo de 

vacinação contra hepatite B, difteria e tétano. 

 Tomazin et al. (2001) encontraram que entre os trabalhadores de 

enfermagem acidentados, 13,6% não eram vacinados contra hepatite B. 

 Na pesquisa de Manetti et al. (2006), realizada entre trabalhadores de um 

hospital universitário, 77,2% dos acidentados referiram vacinação completa, 5,2% 

não realizada e 4,4% incompleta. Já no estudo de Balsamo e Felli (2006), que 

também englobava trabalhadores de um hospital, os números foram bem maiores: 

65% dos trabalhadores não receberam as três doses da vacina contra hepatite B e 

alegaram falta de tempo e ocasião para se vacinarem.  

 Quanto à situação vacinal contra difteria e tétano (tabela 6) de todos os 

alunos que responderam ao questionário, há indicação de que os alunos que 

participaram desta pesquisa estão bem informados e conscientes sobre a 
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atualização das vacinas, pois 94,7% referiram esquema completo de vacinação 

contra difteria e tétano. 

Santos et al. (2006) investigaram, entre alunos dos cursos da área da saúde 

das instituições de ensino superior do estado de Goiás, Brasil, a atuação da 

instituição de ensino superior na orientação do graduando quanto à vacinação no 

combate de doenças imunopreveníveis de importância para os profissionais da área 

de saúde. Entre os resultados, destacaram que 92% dos alunos referiram ter 

recebido informações acerca da necessidade de imunização na faculdade e 90% 

dos alunos de enfermagem pesquisados disseram que foram orientados a se 

imunizar. As vacinas recomendadas com maior freqüência durante o curso de 

graduação foram anti-hepatite B e anti-difteria e tétano. A maioria dos alunos 

recebeu as orientações através de disciplina curricular, direção da faculdade e 

campanha vacinal durante a graduação. Concluíram que o ensino da prevenção e 

controle de infecção deve ser adotado com seriedade pelos responsáveis de 

disciplinas práticas e que assim se previnam doenças ocupacionais. 

 

 

5.5 Fatores ambientais e psicossociais que favorecem a ocorrência de 

acidentes: opinião dos alunos de enfermagem  

 

 
Na tabela 7 encontram-se as respostas de todos os alunos que participaram 

da pesquisa sobre a presença de fatores ambientais e psicossociais que favorecem 

a ocorrência de acidentes nos locais de desenvolvimento de atividades de ensino-

aprendizagem. 

 



 89 

Tabela 7 - Freqüência e porcentagem de alunos de enfermagem que participaram da 
pesquisa, segundo a instituição de ensino e presença de fatores ambientais e psicossociais 
que favorecem a ocorrência de acidentes, Ribeirão Preto, 2007  
 

Instituição 
A B C 

 
Total 

 
Fatores 

f % f % f % f % 
Ambientais 33 23,9 44 34,1 24 27,3 101 28,5 
Psicossociais 42 30,4 20 15,5 17 19,3 79 22,3 
Ambientais e psicossociais 53 38,4 32 24,8 29 33,0 114 32,1 
Não há fatores 10 7,2 33 25,6 18 20,5 61 17,2 

Total 138 100,0 129 100,0 88 100,0 355 100,0 

 

 

 A maior parte dos alunos pesquisados (32,1%) acredita que há fatores 

ambientais e psicossociais que favorecem ocorrência de acidentes nos locais de 

atividades de ensino-aprendizagem; 28,5% dos alunos referiram apenas fatores 

ambientais, 22,3% apenas fatores psicossociais e 17,2% acreditam que não há 

fatores em campo prático que favoreçam a ocorrência de acidentes. 

 Entre os fatores ambientais mais citados estava a falta de EPI nos locais de 

atividades práticas (54 alunos), a natureza dos procedimentos de enfermagem (42 

alunos), os riscos do próprio ambiente de realização das atividades de enfermagem 

(30 alunos), a alta demanda de clientes nos locais de ensino-aprendizagem (28 

alunos), a falta ou lotação da caixa para descarte de perfurocortantes (22 alunos) e a 

falta de material em campo prático (20 alunos). 

 Entre os fatores psicossociais encontravam-se a desatenção (45 alunos), não 

usar EPI (39 alunos), a pressa (35 alunos), o estresse (26 alunos), a inexperiência 

(26 alunos), a ansiedade (24 alunos) e o medo e pressão exercida pelo professor 

(20 alunos). 

 Outros fatores citados foram a falta de conhecimento e conscientização 

quanto ao uso de PP e EPI, estrutura física inadequada, excesso de pessoas no 
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local de desenvolvimento de atividades, falta de treinamento e escassez de recursos 

humanos. 

 Os alunos relataram que muitas vezes o fato de ainda ser aluno e haver muita 

cobrança por parte dos supervisores para que tudo seja realizado corretamente gera 

muita ansiedade, o que acaba contribuindo para a ocorrência de acidentes. Parece 

que os professores não têm confiança no aluno e por desconhecerem suas 

habilidades exercem muita pressão quando observam a realização de algum 

procedimento técnico. Em contrapartida, alguns alunos relataram que o risco de 

acidente é aumentado quando alguns supervisores não explicam a maneira correta 

de realizar as técnicas e o EPI necessário; não estão presentes por ocasião da 

realização destas e não explicitam os riscos de contaminação acidental. 

 Os alunos disseram que devido ao grande número de atendimentos e a 

necessidade de realizar tudo muito rápido, acabam deixando a preocupação com 

segurança em segundo plano. Um grande número de alunos citou que mesmo 

sabendo da importância da utilização de EPI, não os utilizam, pois atrapalham na 

realização das técnicas. Destacaram ainda que o trabalho de enfermagem, que gira 

em torno do cuidado do cliente, 24 horas por dia e em diversas situações, é um fator 

de risco para o profissional. Citaram que, dependendo do local de atuação e contato 

maior com perfurocortantes há maior risco. 

 Outro fato apresentado pelos alunos foi a ausência de caixas para descarte 

de perfurocortantes nos locais de estágio, ou que estas estavam muito distantes de 

onde se realizavam os procedimentos. Alguns alunos relataram que é muito comum 

encontrar materiais perfurocortantes pelo chão ou em cima da pia, o que poderia ser 

minimizado com maior disposição de caixas para descarte. 
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 Muitos alunos destacaram que os locais para realização de atividades de 

ensino-aprendizagem não estão preparados para receber alunos por diversos 

motivos como falta de materiais, falta de EPI, EPI de tamanho inadequado, 

inadequação da estrutura física, pressão para redução de gastos, condições 

precárias de trabalho e falta de fiscalização e cobrança para que se utilize EPI. 

 Um fato que chamou a atenção foi que, seis alunos citaram o atendimento a 

pacientes psiquiátricos um fator que favorece a ocorrência de acidentes com MBPC.  

 Kitayama e Maríngolo (2000) encontraram que, segundo alunos de 

enfermagem, o ambiente hospitalar e as características dos procedimentos de 

enfermagem  favorecem a ocorrência de acidentes, mesmo que os alunos estejam 

bem orientados e façam uso de EPI. 

 No estudo de Barroso et al. (1996) os alunos identificaram como fatores de 

risco em seu ambiente de práticas o desconhecimento do diagnóstico, a ansiedade, 

falta de preparo para realizar alguns procedimentos, falta de equipamentos e falta de 

EPI. A preocupação com o procedimento e em cumprir tarefas corretamente 

minimizou entre os alunos a preocupação com contaminação, fez com que estes 

não atentassem para fatores de risco. 

 Scotti, Aguilera e Silva (2002) encontraram entre os fatores que favorecem a 

ocorrência de acidentes com MBPC entre alunos de enfermagem a presença de 

fluídos corporais, materiais perfurocortantes, reencapar agulhas, salas apertadas, 

estrutura física inadequada, caixa para descarte de perfurocortantes ausente ou 

lotada, pressão do professor (ficar perguntando muito durante o procedimento), 

medo do professor, ansiedade, nervosismo, insegurança, presença de 

expectadores, mudança de atribuição e posição antiergonômica. 
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 No estudo de Ribeiro (2005), com estudantes de odontologia, a maior parte 

dos alunos que referiu haver situações que favorecem a ocorrência de acidentes 

durante atividades clínicas as atribuiu à estrutura ou espaço físico inadequado, 

proximidade de equipamentos e exigência de rapidez na realização de 

procedimentos. 

 

 

5.6 Biossegurança: recebimento de informações prévias ao iniciar atividades 

de ensino-aprendizagem junto ao cliente 

 

 
 A tabela 8 mostra as respostas dos alunos quando questionados se 

receberam informações sobre biossegurança antes de iniciarem atividades de 

ensino-aprendizagem junto ao cliente. 

 

Tabela 8 - Freqüência e porcentagem de alunos de enfermagem que participaram da 
pesquisa, segundo a instituição de ensino e informações sobre biossegurança antes de 
iniciarem atividades de ensino-aprendizagem junto ao cliente, Ribeirão Preto, 2007  
 

Instituição 
A B C 

 
Total 

 
Informações  

f % f % f % f % 
Sim 134 97,1 123 95,3 73 83,0 330 93,0 
Não 04 2,9 04 3,1 15 17,0 23 6,5 
Não respondeu - - 02 1,6 - - 02 0,6 

Total 138 100,0 129 100,0 88 100,0 355 100,0 
 

 

 Nota-se que os alunos estudados receberam informações sobre 

biossegurança antes de iniciarem atividades de ensino-aprendizagem. Porém, 

conforme enfatizam Barroso et al. (1996) não basta que o conhecimento sobre 

normas de biossegurança, normas legais sobre aids e infecção pelo HIV sejam 
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adquiridos, devem ser interiorizados e aplicados em qualquer situação de vida 

(familiar, comunitária, hospitalar...). 

 Entre os alunos acidentados, apenas três relataram não ter recebido 

informações sobre biossegurança antes do início das atividades práticas. 

 No estudo de Kitayama e Maríngolo (2000) todos os alunos acidentados 

referiram ter recebido informações referentes à PP e uso de EPI antes do início das 

atividades de ensino-aprendizagem. 

 O estudante da área da saúde desenvolve muitas atividades próximas ao 

cliente, entra em contato com secreções, sangue e excreções corporais, manuseia 

equipamentos utilizados por clientes, roupas de cama usadas, lixo, coleta materiais 

para exames, entre outras. Todas estas atividades, quando desconhecidos os riscos 

nelas contidas, podem acarretar problemas não só para quem está prestando o 

cuidado, como para o próprio cliente, que poderá se contaminar por portador 

supostamente livre de risco. Não basta ciência, deve-se investir em educação, o que 

repercutirá nas gerações futuras (BARROSO et al., 1996).  

 

 

5.7 Prevenção e controle de acidentes com material biológico potencialmente 

contaminado: sugestões dos alunos de enfermagem  

 

 

 As sugestões dos alunos de enfermagem para prevenir ou controlar acidentes 

com MBPC foram agrupadas por similaridade e encontram-se na tabela 9.  
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Tabela 9 - Freqüência e porcentagem de alunos de enfermagem que participaram da 
pesquisa, segundo suas sugestões para prevenir ou controlar acidentes com material 
biológico potencialmente contaminado, Ribeirão Preto, 2007  
 
Sugestões f % 
Educação permanente/continuada 76 21,4 
Uso e EPI e conscientização sobre o uso 70 19,7 
Cautela, cuidado, mais responsabilidade 15 4,2 
Conscientização, orientação e melhor treinamento dos alunos 14 3,9 
Paramentação disponível para alunos e funcionários 12 3,4 
Uso de PP e normas de biossegurança 11 3,1 
Atenção ao realizar as técnicas, prestar cuidado individualizado 10 2,8 
Menos pressão por parte dos supervisores 08 2,3 
Implantação de disciplina sobre biossegurança na grade curricular 06 1,7 
Número adequado de recursos humanos 03 0,8 
Adequação do ambiente de trabalho 03 0,8 
Implantação de protocolo de medidas de prevenção, orientação, suporte e  
notificação de acidentes em cada unidade  

02 0,6 

Grupos de estágios menores 02 0,6 
Fiscalização do uso de EPI 02 0,6 
Materiais perfurocortantes mais seguros 02 0,6 
Cuidado ao manipular perfurocortantes 01 0,3 
Conhecer primeiramente a rotina da unidade 01 0,3 
Melhor distribuição das caixas para descarte de perfurocortantes 01 0,3 
Mais calma ao realizar procedimentos supervisionados 01 0,3 
Identificação para pacientes considerados de risco 01 0,3 
Supervisão adequada e rigorosa de alunos e funcionários 01 0,3 
Menor sobrecarga de trabalho 01 0,3 
Nenhuma sugestão 112 31,5 

Total 355 100,0 

 

 

De acordo com a tabela, 76 alunos (21,4%) sugeriram a educação 

permanente/continuada como forma de prevenir acidentes com MBPC. Outros 70 

alunos (19,7%) mencionaram como melhor forma de prevenção o uso de EPI e a 

conscientização sobre o uso. 

 Nota-se que 112 alunos (31,5%) referiram não ter nenhuma sugestão para 

prevenir ou controlar acidentes com MBPC. Alguns justificaram dizendo que a 

orientação que receberam na faculdade foi pouca e não tinham como opinar, outros 

se sentiam inseguros sobre o assunto ou como estavam em processo de 

aprendizado, não sabiam o que dizer. 
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 No que se refere à educação continuada sobre biossegurança, alguns alunos 

enfatizaram que deveria ser obrigatória em todas as instituições de saúde e 

direcionada a grupos específicos como profissionais inexperientes e muito 

experientes, que acreditam não estar expostos ao risco de acidente devido maior 

habilidade técnica. Já no curso de enfermagem, os alunos acreditam que deveria ser 

implantada disciplina obrigatória sobre biossegurança, bem como realização de mais 

cursos, principalmente antes da primeira atividade prática junto ao cliente. 

 Muitos alunos mencionaram que os docentes têm papel fundamental na 

prevenção de acidentes com MBPC e deveriam minimizar o estresse em campo de 

ensino prático, tornando o aluno mais seguro e mais atento na realização de 

atividades; deveriam entender o tempo de desenvolvimento de habilidades técnicas 

de cada aluno. Os alunos chegaram a citar que, quando o docente exige a perfeição 

da técnica, expõe o aluno desnecessariamente ao risco. Os alunos disseram se 

sentirem prejudicados pelo docente devido tamanha pressão. Outras sugestões 

referentes à atuação do docente estavam relacionadas a reforçar o uso de EPI 

sempre, orientar melhor os alunos antes de irem para campo prático, simular 

situações em que há risco de contaminação durante todo o curso, treinar melhor os 

alunos com mais dificuldade e acompanhar mais de perto alunos iniciantes. 

 Em relação ao uso de EPI, os alunos destacaram a necessidade da 

supervisão mais rígida tanto da instituição de saúde quanto de docentes, a 

disponibilidade de todos os EPI (principalmente óculos) nos locais de estágio, 

dirigindo a responsabilidade pela presença destes em campo à instituição de ensino 

que, segundo eles, deveria ser responsável pelo provimento de materiais adequados 

e EPI para alunos. 
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 Entre as sugestões fornecidas pelos alunos de enfermagem estudados por 

Barroso et al. (1996) para prevenir ocorrência de acidentes e minimizar fatores de 

risco encontravam-se: orientação prévia para atividades práticas; campanhas, 

cursos, treinamentos e palestras a alunos e profissionais; ter conhecimento da 

doença do paciente; incentivar uso de EPI; cobrar da instituição um compromisso 

responsável; propaganda, marketing; abrir espaços de discussões entre 

profissionais; manter profissionais atualizados; sensibilizar administração sobre 

riscos; conscientizar profissionais que acham que não correm riscos; exigir material 

adequado da instituição; se comportar como educador.  

 Os mesmos autores enfatizaram que a instituição de saúde enquanto grupo 

social complexo envolve diferentes categorias profissionais, que diferem na forma de 

ver o mundo e atuam numa instituição com normas, valores e culturas influenciados 

por determinantes sociais como o autoritarismo, valorização do modelo patológico e 

capitalista de gerência hospitalar. 

 Os alunos de odontologia estudados por Ribeiro (2005) sugeriram, 

principalmente, medidas referentes à educação/informação e adequação da 

estrutura/ambiente. 

 No estudo de Balsamo e Felli (2006), constituído em 73% por trabalhadores 

da enfermagem, foram apontadas como sugestões para prevenir exposições 

acidentais prestar mais atenção, ter mais orientação e descartar adequadamente os 

materiais. Um fato interessante é que 29,17% dos trabalhadores referiram não ter 

sugestões para prevenir acidentes, o que demonstra que esses profissionais 

acabam incorporando e aceitando as condições de risco como inerentes à profissão.  

 Concorda-se com Balsamo (2002), quando a autora relata que é necessário 

reconhecer o trabalhador e o aluno não como meros executores de atividades, mas 
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como agentes que podem e devem colaborar para identificação de situações de 

risco de acidentes e propor medidas para preservação de sua saúde. Assim, quando 

os riscos são identificados, é dever das instituições assumir sua responsabilidade e 

trabalhar para minimizá-los. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Dos 355 alunos que participaram do estudo, 44 (12,4%) referiram ter sofrido 

exposição acidental a material biológico potencialmente contaminado durante as 

atividades de ensino-aprendizagem. 

 A maioria dos acidentados era do sexo feminino (93,1%), encontrava-se na 

faixa etária entre 22 a 25 anos de idade (56,8%), cursava o quarto ano do curso de 

enfermagem (68,1%), no período integral (75%). 

 Os alunos relataram ter sofrido um total de 55 exposições. Quanto ao tipo de 

exposição, a de pele íntegra foi a mais freqüente (70,9%), seguida de acidente 

percutâneo (25,5%), exposição em mucosa (1,8%) e exposição em pele lesada 

(1,8%). 

 Quanto aos objetos envolvidos nos 14 acidentes percutâneos, as agulhas 

foram responsáveis por nove (64,3%) deles; outros três (21,4%) foram ocasionados 

pelo escalpe e, o cateter e outro objeto pelo restante dos acidentes desse tipo.   

 O material biológico envolvido em 40 acidentes (72,7%) foi o sangue. Em 

segundo lugar encontra-se o escarro, envolvido em sete acidentes (12,7%) e em 

terceiro, a urina como material biológico envolvido em seis acidentes (10,9%). Em 

três acidentes que ocorreram com outro tipo de material biológico que não fosse o 

sangue, havia presença de sangue visível. 

 O maior número de registros de acidentes se deu quando da retirada de 

punção venosa/soro (18,2%), ao puncionar ou coletar sangue (16,4%) e ao aspirar 

um paciente (12,7%). O dedo e a mão corresponderam a 74,6% das topografias 

afetadas nos acidentes estudados. 
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Em 49,1% dos acidentes os alunos não estavam usando nenhum tipo de EPI. 

Em mais de 80% dos casos seria recomendado que o aluno utilizasse aos menos as 

luvas de procedimento, o que ocorreu em apenas 41,8% dos acidentes. 

Os alunos lavaram o local com água e sabão em 92,7% das exposições 

acidentais. Em 45,5% dos acidentes os alunos utilizaram soluções anti-sépticas 

como álcool e PVPI tópico, frequentemente em exposições acidentais em pele 

íntegra. 

Um total de 22 (40,0%) acidentes foram notificados ao professor/coordenador 

do curso, em oito acidentes os alunos notificaram ao professor/coordenador e 

procuraram atendimento médico, em dois casos os alunos somente procuraram 

atendimento médico sem notificar o acidente e em 21 exposições acidentais (38,2%) 

os alunos não tomaram nenhuma conduta, nem ao menos notificar o acidente ao 

docente responsável. 

Após a comunicação do acidente, em 24 situações os professores orientaram 

seus alunos, em 12 situações os encaminharam para avaliação médica, em seis 

situações ofereceram ajuda e em uma situação não tomaram nenhuma conduta, 

simplesmente ignorando a comunicação do acidente. Em 25 acidentes, os 

professores e coordenadores dos cursos não foram comunicados, assim, não 

puderam tomar nenhuma conduta. 

Na opinião dos alunos sobre as situações que favoreceram a exposição 

acidental, 49,1% referiram que não usar EPI favoreceu a ocorrência do acidente e 

45,5% apontaram a desatenção como um fator determinante. Outras situações 

apontadas por muitos alunos foram: estresse (25,4%), pressa (25,4%), nervosismo 

(21,9%), pressão ou medo do professor (20,0%) e inexperiência (20,0%). 
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Dos 355 alunos que responderam ao questionário, seis (1,7%) encontravam-

se sem cobertura vacinal contra hepatite B, 10 (2,8%) haviam recebido apenas uma 

dose da vacina e 29 (8,2%) haviam recebido duas doses. Os demais, 310 alunos, 

apresentavam esquema de vacinação completo. 

Quanto à situação vacinal contra difteria e tétano de todos os alunos que 

responderam ao questionário, há indicação de que os alunos que participaram desta 

pesquisa estão bem informados e conscientes sobre a atualização das vacinas, pois 

94,7% referiram esquema completo de vacinação contra difteria e tétano. 

A maior parte dos alunos pesquisados (32,1%) acredita que há fatores 

ambientais e psicossociais que favorecem ocorrência de acidentes nos locais de 

atividades de ensino-aprendizagem; 28,5% dos alunos referiram apenas fatores 

ambientais, 22,3% apenas fatores psicossociais e 17,2% acreditam que não há 

fatores em campo prático que favoreçam a ocorrência de acidentes. 

A maioria dos alunos pesquisados (93%) recebeu informações sobre 

biossegurança antes de iniciar atividades práticas junto ao cliente. 

Um total de 76 alunos (21,4%) sugeriu a educação permanente/continuada 

como forma de prevenir acidentes com MBPC. Outros 70 alunos (19,7%) 

mencionaram como melhor forma de prevenção o uso de EPI e a conscientização 

sobre o uso. Fato que surpreendeu foi que 112 alunos (31,5%) referiram não ter 

nenhuma sugestão para prevenir ou controlar acidentes com MBPC. 

Frente aos dados apresentados, considera-se que os alunos de enfermagem 

estão constantemente expostos a riscos biológicos durante a realização de 

atividades de ensino, bem como os profissionais durante o trabalho. 
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Este estudo permitiu que se apresentassem algumas propostas para 

prevenção e controle de acidentes com material biológico entre estudantes de 

enfermagem: 

- Inserir no currículo disciplina ou momentos específicos para abordar o 

tema prevenção e controle de riscos ocupacionais,  

- Que os alunos somente iniciem suas atividades práticas após 

receberem informações necessárias para garantir sua segurança e dos clientes a 

exposição acidental a material biológico potencialmente contaminado; 

- Que os docentes que realizam atividades de ensino-aprendizagem em 

instituições de saúde recebam orientações específicas atualizadas sobre medidas 

de prevenção e controle de riscos biológicos, para que tenham condutas adequadas 

e uniformes; 

- Que as instituições de ensino estabeleçam um protocolo de 

atendimento aos alunos e docentes nos casos de exposição acidental a material 

biológico potencialmente contaminado para garantir referência e acompanhamento 

adequados; 

- Que as instituições de saúde, campos de ensino prático, realizem 

educação permanente de seus funcionários com orientações específicas atualizadas 

sobre medidas de prevenção e controle de riscos biológicos, para que tenham 

condutas adequadas e uniformes; revisem as condições de trabalho, bem como o 

cumprimento das normas de biossegurança entre seus funcionários;  

- Que as instituições de ensino providenciem equipamentos de proteção 

individual suficientes e adequados para alunos nos locais de ensino-aprendizagem;  

- Orientar quanto à importância da atualização do calendário vacinal. 
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O assunto não se esgota com este estudo. Percebe-se que o problema deve 

ser investigado e trabalhado nas diferentes realidades dos cursos de enfermagem 

para que se possa garantir redução de riscos aos estudantes e futuramente aos 

profissionais. 
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APÊNDICE A - Instrumento de Coleta de Dados 
 

 
QUESTIONÁRIO 

 
 
Idade: _______________anos                                                                    Instituição:    (   ) A    (   ) B   (   ) C    
 
Sexo:  
 
(   ) Feminino 
(   ) Masculino           
 
Ano do curso de enfermagem:                                                                   Período: 
 
(   ) 1º ano                                                                                                      (   ) Diurno 
(   ) 2º ano                                                                                                      (   ) Noturno 
(   ) 3º ano 
(   ) 4º ano 
(   ) 5º ano  
 
 

 

EXPOSIÇÃO ACIDENTAL A MATERIAL BIOLÓGICO POTENCIALMENTE CONTAMINADO É TODO CONTATO ACIDENTAL COM SANGUE E DEMAIS FLUÍDOS 

CORPÓREOS QUE PODEM OCORRER ATRAVÉS DE CORTES, PERFURAÇÕES OU RESPINGOS EM PELE ÍNTEGRA, NÃO ÍNTEGRA OU MUCOSAS. 

 
 
 

1- Considerando a definição acima, você sofreu algum tipo de exposição acidental com material biológico potencialmente contaminado, em suas atividades 
práticas, enquanto acadêmico do curso de enfermagem desta instituição de ensino? 

 
  
 SIM (   )                                                                                                          

                 
Por favor, responda os quadros e questões que se seguem 
 
   
 NÃO (   )  
                
Por favor, responda as questões da última página 
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2- Responda com um X, para cada acidente sofrido, o tipo de acidente, objetos envolvidos, material biológico envolvido, atividade que estava realizando, 
regiões afetadas, uso de Equipamento de Proteção Individual, condutas no local do acidente, condutas pós acidente e condutas do 
professor/coordenador: 

 
 

Tipo Objeto envolvido (assinale apenas um objeto por acidente)    
Número do  

acidente 
 

Percutâneo 
 

Mucocutâneo 
 

Pele 
Íntegra 

 
Agulha 

 
Escalpe 

 
Catéter 

 
Lâmina de 

Bisturi 

 
Instrumental 

 
Lâmina de 

barbear 

 
Outro objeto 

 
1  (   ) M  (   ) L        Especificar: 
2  (   ) M  (   ) L        Especificar: 
3  (   ) M  (   ) L        Especificar: 
4  (   ) M  (   ) L        Especificar: 
5  (   ) M  (   ) L        Especificar: 
6  (   ) M  (   ) L        Especificar: 
7  (   ) M  (   ) L        Especificar: 
8  (   ) M  (   ) L        Especificar: 
9  (   ) M  (   ) L        Especificar: 

10  (   ) M  (   ) L        Especificar: 
* M – MUCOSA / L – PELE LESADA 
 

Material biológico envolvido (assinale apenas um material biológico por acidente)  
Número do  
acidente 

 
Sangue 

 
Vômito 

 
Urina 

 
Fezes 

 
Líquor 

 
Escarro 

 
Exsudato 

inflamatório 

 
Secreção 

vaginal/sêmen 

Sangue visível 
no material 
biológico 

 
Outro material biológico 

 

1         (   )Sim  (   )Não Especificar: 
2         (   )Sim  (   )Não Especificar: 
3         (   )Sim  (   )Não Especificar: 
4         (   )Sim  (   )Não Especificar: 
5         (   )Sim  (   )Não Especificar: 
6         (   )Sim  (   )Não Especificar: 
7         (   )Sim  (   )Não Especificar: 
8         (   )Sim  (   )Não Especificar: 
9         (   )Sim  (   )Não Especificar: 

10         (   )Sim  (   )Não Especificar: 
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Atividade que estava realizando (assinale apenas uma atividade por acidente)    
Número 

do  
Acidente 

 
Puncionando/ 

Coletando 
sangue 

 
Realizando 
glicometria 

 
Lavando 
material 

 
Manuseando 

material 
usado 

 
Administrando 

medicação/soro 

 
Retirando 
punção 

venosa/soro 

 
Descartando 

agulha 

 
Reencapando 

agulha 

 
Desconectando 

agulha de 
seringa 

 
Realizando 
tricotomia 

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           

10           
 
 
 

Atividade que estava realizando (assinale apenas uma atividade por acidente)    
Número 

do  
Acidente 

 
Manipulando 

lixo 

 
Manipulando 
roupa suja 

 
Aspirando 

 
Observando 

parto/ 
cirurgia 

 
Desprezando 

material biológico 

 
Realizando 

curativo/ 
irrigação de 

feridas 

 
Outros procedimentos de enfermagem/ 

Outras atividades 

1       Especificar: 
2       Especificar: 
3       Especificar: 
4       Especificar: 
5       Especificar: 
6       Especificar: 
7       Especificar: 
8       Especificar: 
9       Especificar: 

10       Especificar: 
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Regiões afetadas (se houver, pode assinalar mais de uma região afetada, por acidente)    
Número do  
Acidente 

 
Dedo 

 
Mão 

 
Olhos 

 
Boca 

 
Nariz 

 

 
Face 

 
Outra região 

 
1       Especificar: 
2       Especificar: 
3       Especificar: 
4       Especificar: 
5       Especificar: 
6       Especificar: 
7       Especificar: 
8       Especificar: 
9       Especificar: 

10       Especificar: 
 
 
 

Uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) (pode assinalar o uso de mais de um tipo de EPI , por acidente)    
Número do  

acidente 
 

Luvas 
 

Luvas 
grossas  

de 
borracha 

 
Máscara 

 
Gorro 

 
Avental 

 

 
Óculos  

de 
proteção 

 
Nenhum EPI 

 

1       Por quê? 
2       Por quê? 
3       Por quê? 
4       Por quê? 
5       Por quê? 
6       Por quê? 
7       Por quê? 
8       Por quê? 
9       Por quê? 

10       Por quê? 
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Conduta no local do acidente (se houver, pode assinalar mais de um tipo de conduta, por acidente)    
Número do  

acidente 
 

Lavou com 
água ou com 
água e sabão 

 
Espremeu 

 
Lavou 

com SF 
0,9% 

 
Usou 
anti-

séptico 

 
 

Outra conduta 

 
 

Nenhuma conduta 

1     Especificar: Por quê?           
2     Especificar: Por quê? 
3     Especificar: Por quê? 
4     Especificar: Por quê? 
5     Especificar: Por quê? 
6     Especificar: Por quê? 
7     Especificar: Por quê? 
8     Especificar: Por quê? 
9     Especificar: Por quê? 
10     Especificar: Por quê? 
 
 

Conduta pós acidente (se houver, pode assinalar mais de um tipo de conduta, por acidente)    
Número do  

acidente 
 

Notificou ao 
professor/ 

coordenador 

 
Procurou  

atendimento  
médico 

 
Outra conduta 

 

 
 

Nenhuma conduta 

1   Especificar: Por quê?           
2   Especificar: Por quê? 
3   Especificar: Por quê? 
4   Especificar: Por quê? 
5   Especificar: Por quê? 
6   Especificar: Por quê? 
7   Especificar: Por quê? 
8   Especificar: Por quê? 
9   Especificar: Por quê? 
10   Especificar: Por quê? 
 
 
Observação: se necessário, utilizar o verso da folha para especificar outras condutas ou o porquê de nenhuma conduta. 
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Condutas do professor/coordenador (se houver, pode assinalar mais de um tipo de conduta, por acidente)    
Número do  

acidente 
 

Orientação 
 

Repreensão 
 

Ajuda 
 

Encaminhamento 
para  

avaliação  
médica 

 
Outra conduta 

 

 
 

Nenhuma conduta 

 
1 
 

    Especificar: Por quê? 
 

 
2 
 

    Especificar: Por quê? 
 

 
3 
 

    Especificar: Por quê? 
 

 
4 

 

    Especificar: Por quê? 
 

 
5 
 

    Especificar: Por quê? 
 

 
6 
 

    Especificar: Por quê? 
 

 
7 
 

    Especificar: Por quê? 
 

 
8 
 

    Especificar: Por quê? 
 

 
9 
 

    Especificar: Por quê? 
 

 
10 

 

    Especificar: Por quê? 
 

 
 

Observação: se necessário, utilizar o verso da folha para especificar outras condutas ou o porquê de nenhuma conduta. 
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 3- Você acredita que houve situações que favoreceram a(s) exposição(es) acidental(is)?  
 
Pode assinalar mais de uma situação que favoreceu a ocorrência do (s) acidente (s) 
 
(   ) Sim                                                                                                  (   ) Não 
  ↓ 
(   ) Desatenção 
(   ) Estresse 
(   ) Insegurança 
(   ) Falta de cuidado 
(   ) Falta do uso de EPI 
(   ) Falta de instrução 
(   ) Desatenção de outros 
(   ) Inexperiência 
(   ) Técnica inadequada 
(   ) Nervosismo 
(   ) Imprudência 
(   ) Dificuldade em lidar com material 
(   ) Pressa 
(   ) Pressão do paciente 
(   ) Pressão do professor/Medo do professsor 
(   ) Pouca iluminação 
(   ) Presença do professor/expectadores 
(   ) Falta de material 
(   ) Falta de EPI 
(   ) Emergência 
(   ) Reencapar agulhas 
(   ) Agressão do paciente 
(   ) Falta, lotação ou inadequação de recipiente para descarte de perfurocortantes 
(   ) Desconhecimento/descumprimento de normas de biossegurança 
(   ) Trabalhar e estudar (acúmulo de funções) 
(   ) Outros. Especifique: 
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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 4- Você é vacinado contra hepatite B?                Você é vacinado contra difteria e tétano? 
 

(   ) Sim                                                                                                                      (   ) Sim 
 

(   ) 1 dose                                                                                                                  (   ) 1 dose              (   ) dose de reforço a cada 10 anos 
(   ) 2 doses                                                                                                                (   ) 2 doses                  
(   ) 3 doses                                                                                                                (   ) 3 doses           
  
(   ) Não                                                                                                                      (   ) Não 

         ↓                                                                                                                                 ↓ 
Por quê?________________________________________________________  Por quê?____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________                  ____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________                  ____________________________________________________________________________ 
 
5- Você acredita que haja, nos locais de atuação de suas atividades práticas, fatores (ambientais ou psicossociais) que favorecem a ocorrência de acidentes? 
 
(   ) Sim                                                                                                  (   ) Não 
  ↓ 
Especifique:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
6- Você recebeu informações sobre Biossegurança antes de realizar atividades práticas junto ao cliente? 
 
(   ) Sim                                                                                                  (   ) Não 
 
 
7- Você teria alguma sugestão para prevenir e/ou controlar acidentes com material biológico potencialmente contaminado? 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
8- Gostaria de fazer algum comentário não atendido neste questionário? 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

OBRIGADA PELA PARTICIPAÇÃO 
 

RAFAELA THAÍS COLOMBO CANALLI 
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APÊNDICE B - Ofício às Instituições de Ensino 
 
 

Ribeirão Preto, junho de 2007. 
 
Ilustríssima Senhora 
Coordenadora do Curso de Enfermagem  
 
Prezada Senhora,  
 
 Como aluna regularmente matriculada no Programa de Pós-Graduação, nível 
Mestrado, da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto – USP, vimos através deste solicitar 
a Vossa Senhoria, autorização para desenvolver, junto ao curso de enfermagem desta 
instituição,  nosso projeto de pesquisa intitulado: “Acidentes com material biológico entre 
estudantes de enfermagem de um município paulista”, com objetivo de descrever os 
acidentes com material biológico potencialmente contaminado, ocorridos entre acadêmicos 
de enfermagem, durante atividades de ensino-aprendizagem.  

A coleta de dados será efetuada, em sala de aula, após agendamento e prévia 
autorização, tendo como base um questionário cuja construção foi subsidiada em literatura 
pertinente, vivências da autora e da orientadora. O questionário será aplicado para todos os 
alunos que realizam atividades de ensino-aprendizagem junto ao cliente, que estiverem 
presentes por ocasião da coleta de dados e que consentirem em participar do estudo após 
esclarecimentos sobre a pesquisa.  

Entendemos que estudos dessa natureza poderão fornecer subsídios para o 
planejamento, implementação e/ou reformulação de programas de prevenção e controle de 
acidentes com material biológico potencialmente contaminado entre estudantes dos cursos 
de enfermagem. Deve-se repensar o ensino da temática e dar ênfase à prevenção de 
acidentes na formação dos futuros profissionais, para que possam pensar na realidade dos 
trabalhadores e atuar desde a graduação de maneira compatível com a promoção da saúde, 
visando a não perpetuação do sistema atual, aonde os riscos do trabalho podem tornar-se 
maiores que os benefícios oferecidos por este. 

O trabalho está sendo desenvolvido de modo a garantir o cumprimento dos preceitos 
da Resolução 196/96 sobre pesquisa envolvendo seres humanos; informamos ainda que 
será garantido sigilo dos dados relativos à identificação dos estudantes e instituições 
incluídas no estudo. 

Neste sentido, esperamos contar com sua colaboração e apoio para o 
desenvolvimento da pesquisa. 

Certas de contarmos com sua atenção, nos colocamos à disposição para quaisquer 
esclarecimentos. 
  Atenciosamente, 
 
 
 
 
________________________________               _________________________________ 
       Dra. Tokico Murakawa Moriya                                Rafaela Thaís Colombo Canalli  
                 Orientadora                                                                 Pesquisadora 
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APÊNDICE C - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

Prezado(a) estudante 
 Eu, Rafaela Thaís Colombo Canalli, aluna regularmente matriculada no Programa de 
Pós-Graduação, nível Mestrado, da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto – USP, estou 
realizando um projeto de pesquisa intitulado “Acidentes com material biológico entre 
estudantes de enfermagem de um município paulista”, com objetivos de: verificar a 
freqüência de acidentes com material biológico entre estudantes de enfermagem durante 
atividades de ensino-aprendizagem; identificar situações de risco envolvidas nos acidentes; 
verificar condutas pós-exposição a material biológico adotadas pelos alunos e docentes dos 
cursos de enfermagem; levantar sugestões para prevenção de tais acidentes e; propor 
medidas de prevenção e controle de acidentes com material biológico. 
 Para tanto, solicito sua colaboração em responder ao questionário em anexo acerca 
dos acidentes com material biológico ocorridos durante atividades de ensino-aprendizagem 
junto ao cliente. Acredito que será despendido cerca de vinte a trinta minutos para 
responder completamente o questionário. 
 A participação nessa pesquisa não lhe acarretará nenhum ônus, e tampouco 
influenciará no seguimento clínico, caso esteja fazendo. Serão garantidos o sigilo e o 
anonimato tanto ao participante quanto a instituição. 
 Os dados coletados serão utilizados exclusivamente com a finalidade de desenvolver 
um trabalho científico e será garantido seu direito de receber respostas a qualquer pergunta 
ou dúvida sobre as questões a serem respondidas; de estar seguro de suas respostas, não 
sofrendo assim represálias e de recusar-se a participar ou retirar seu consentimento em 
qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma e sem prejuízo. 
 Considera-se que a análise desses resultados poderá fornecer subsídios para o 
planejamento, implementação e/ou reformulação de programas de prevenção e controle de 
acidentes com material biológico entre estudantes de enfermagem. Os resultados dessa 
pesquisa poderão ser divulgados em evento e/ou periódico científico. 
 De acordo com a Resolução 196, de 10/10/1996, do Conselho Nacional de Saúde, 
que regulamenta a realização de pesquisas envolvendo seres humanos, solicito sua 
assinatura, em duas vias, o que representará sua concordância em participar do estudo. 
Uma via do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinada ficará em seu poder. 
 Esteja à vontade para solicitar esclarecimentos. 
 Antecipadamente agradeço sua preciosa colaboração. 
Atenciosamente, 
 
 

_____________________________________ 
Rafaela Thaís Colombo Canalli 

Pesquisadora 
 
Contato: Rua São Benedito, 919 - Espigão  
CEP 14600-000 - São Joaquim da Barra - SP 
Telefone: 9155-4062 
E-mail: rafaelathais@hotmail.com  
 
 
Nome do estudante:__________________________________________ 
Assinatura:_________________________________________________ 
RG:___________________   
Ribeirão Preto, ____/____/_______ 
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