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 Do total de 180 alunos cursando o 3º, 4º e 5º anos de 

Odontologia no local do estudo, 172 (95,5%) responderam o questionário e os 

outros oito (4,5%) não atenderam o critério de inclusão no estudo. 

 
 A Tabela 1 mostra as respostas dos alunos quando 

questionados se haviam sofrido alguma  exposição  acidental com  material  

biológico  potencialmente  contaminado (MBPC)  em suas atividades práticas de 

ensino clínico. 

 

TABELA 1 –   Freqüência e porcentagem de alunos de um curso de Odontologia, 
segundo o ano do curso e a exposição acidental a material 
biológico potencialmente contaminado. Londrina-PR, 2004 

 

ANO  DO  CURSO 

3º 4º  5º 

 

TOTAL 

 

 
EXPOSIÇÃO 
ACIDENTAL 

f % f % f % f % 

  Sim 27 45 43 78,2 52 91,2 122 70,9 

  Não 33 55 12 21,8 5 8,8 50 29,1 

 

   TOTAL 
 

60 
 

100,0 
 

55 
 

100,0 
 

57 
 

100,0 
 

172 
 

100,0 

 

 
 Vê-se na Tabela 1 que, dos 172 alunos consultados, 122 

(70,9%) mencionaram ter sofrido exposição acidental a MBPC, e a freqüência 

dos acidentes é maior com os alunos mais adiantados, subindo de 45% entre os 

alunos do 3º ano para 78,2% no 4º ano e 91,2% no 5º ano. Essa elevação se 

justifica pelo fato de que os alunos em etapa mais avançada do curso passaram 

um tempo maior em atendimento clínico.    
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Vale ressaltar, entretanto, que embora o tempo de atendimento 

clínico seja um fator importante na freqüência de acidentes com MBPC, devido à 

maior exposição ao risco, não se pode negar a importância do fator experiência 

na prática clínica para a redução de acidentes em decorrência do maior domínio 

das técnicas e habilidades.        

                                   
 Estudos de Gonzalez et al. (1994) e Younai et al. (2001) 

demonstraram que a taxa de acidentes com instrumentos entre estudantes de 

Odontologia foi muito alta no primeiro ano do curso, mas aumentou ainda mais 

no último ano. 

 
  Reis et al. (2004), ao analisar os acidentes envolvendo material 

biológico em alunos do 3º e 4º ano do curso de Enfermagem de uma 

universidade pública do Estado de São Paulo, constataram que, dos 124 

estudantes, 50 (40%) relataram ter sido vítimas de acidentes com a presença de 

material biológico. Destes, 37 (74%) estavam no 4º ano. 

 
 Embora esses estudos tenham se debruçado sobre currículo e 

realidade diferentes, o diagnóstico é semelhante ao desta pesquisa: o número de 

exposições acidentais de alunos a MBPC cresce nos últimos anos do curso.  

 
 A Tabela 2 caracteriza os alunos que sofreram exposição 

acidental a MBPC quanto ao sexo. 
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TABELA   2   –   Freqüência e porcentagem de alunos de um curso de Odontologia 
que sofreram exposição acidental com material biológico 
potencialmente contaminado, segundo o sexo. Londrina-PR, 2004 

 

EXPOSIÇÃO   ACIDENTAL  

 SEXO  

                      

TOTAL 
f % 

  Masculino                         74  48 64,8 

  Feminino                           98  74 75,5 

           TOTAL                                172 122 70,9 

 
   

  
 Verifica-se um predomínio de exposições acidentais com alunos 

do sexo feminino (75,5%). 

 
Belíssimo-Rodrigues (2003) mostrou resultado semelhante num 

estudo com cirurgiões-dentistas com predomínio de acidentes em profissionais 

do sexo feminino (66,7%).  

  
 Na Tabela 3 têm-se os dados sobre a faixa etária dos alunos que 

sofreram exposição acidental. 
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TABELA  3 –  Freqüência e porcentagem de alunos de um curso de Odontologia, 
que sofreram exposição acidental a material biológico 
potencialmente contaminado, segundo a faixa etária. Londrina-PR, 
2004 

 

IDADE f          % 

< 20 anos 11  9,0 

20  |—  23 anos 85 69,7 

23  |—  26 anos 20 16,4 

26  |—  29 anos  5  4,1 

29  |—  32 anos  0  0,0 

32  |—  35 anos  1  0,8 

TOTAL 122 100,0 

 
   

 A idade dos alunos variou de 19 a 34 anos, sendo que a maior 

ocorrência de exposições acidentais foi na faixa de 20 a 23 anos, com 69,7%.  

 
 Com relação à ocorrência de acidentes, os 122 alunos referiram 

ter sofrido um total de 448 acidentes, perfazendo uma média de 2,6 acidentes 

por aluno. Vale ressaltar o fato de haver aluno que relatou ter sofrido mais de 

cinco acidentes.  

 
           Na Tabela 4 encontram-se dados sobre o tipo de exposição 

acidental sofrida pelos alunos. 
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TABELA  4  –  Freqüência e porcentagem de alunos de um curso de odontologia 
(n = 122) que sofreram exposição acidental a material biológico 
potencialmente contaminado, segundo o tipo de exposição e o 
número de vezes que foi atingido, Londrina-PR, 2004 

 

TOTAL  DE  ALUNOS 

(n = 122) 

TOTAL  DE ACIDENTES 

(n = 448) 

 

TIPO   DE   EXPOSIÇÃO 
ACIDENTAL 

f % f % 

Exposição em pele íntegra 94 77,0 350 78,1 

Exposição em mucosa 44 36,0 50 11,2 

Acidente percutâneo 30 24,6 40 8,9 

Exposição em pele não íntegra 
(lesada) 

6 4,9 8 1,8 

     
   

 Quanto ao tipo de exposição, a de pele íntegra foi a mais 

freqüente, seguida da exposição em mucosa e do acidente percutâneo. Pode-se 

justificar a predominância da exposição em pele íntegra pelas características do 

trabalho do dentista. Num procedimento odontológico, ao utilizar um 

equipamento rotatório ou de ultra-som, criam-se aerossóis que, mesmo com 

máscara e óculos, respingam em outras partes do corpo, principalmente o rosto. 

 

 Como a amostra é de 172 alunos e foram relatados 40 acidentes 

percutâneos, a média desse tipo de acidente é de 0,23. É baixa comparando 

com dois estudos realizados entre dentistas: McCarthy et al. (1999) registrou 3,0 

acidentes percutâneos por cirurgião-dentista e Bellíssimo-Rodrigues (2003) 

menciona a média de 2,02 acidentes percutâneos por profissional. 
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 Pagliari e Melo (1997) observaram que a taxa de exposição 

percutânea é habitualmente mais alta em profissionais dentistas do que nos 

alunos e fazem referência a relatos de que tanto as exposições quanto o número 

de casos de contaminação pelo vírus da hepatite B aumentam após a 

graduação. 

 
 É certo que o profissional tem mais experiência e destreza 

manual, mas em compensação fica muito mais tempo exposto ao risco. 

Bellíssimo-Rodrigues (2003) constatou que 60,0% dos dentistas que 

participaram de sua pesquisa tinham jornada de trabalho diária superior a seis 

horas e 46,0% trabalhavam cinco dias da semana. Os profissionais do setor 

público (33,0%) realizavam jornada de quatro horas diárias cinco dias por 

semana, mas provavelmente passavam o restante do tempo atendendo em seus 

consultórios. 

 
 Apesar da média de exposições percutâneas ter sido mais baixa 

que em outros estudos, não se deve ignorar a importância clínica dessas 

ocorrências. Elas são o mecanismo mais eficiente de transmissão de infecção 

ocupacional. O risco de soroconversão em um simples acidente com a agulha de 

um paciente infectado é de 5 a 35% para a hepatite B, 3 a 10% para a hepatite C 

e 0,3% para o HIV (DOEBBELING, 2003). 

 
 Soares et al. (2002) comentam que, por puro desconhecimento, 

os alunos de Odontologia têm muito mais medo de contrair o HIV nos acidentes 

com material biológico do que a hepatite B. No estudo feito por eles, todos os 

alunos disseram que sabiam o que era aids, mas só 74,6% conheciam a hepatite 
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B. Quase todos (95,6%) se consideravam conhecedores das vias de transmissão 

do HIV, enquanto apenas 28,1% disseram o mesmo do VHB, o vírus da hepatite 

B, apesar das vias de transmissão de ambos serem muito semelhantes.  

 
 A Tabela 5  traz dados referentes à região do corpo afetada 

pelas exposições. 

 

 TABELA 5  –  Freqüência e porcentagem de alunos de um curso de odontologia 
(n=122) que sofreram exposição acidental a material biológico 
potencialmente contaminado, segundo ao região do corpo e o 
número de vezes que foi atingida, Londrina-PR, 2004 

 
 

 

 

 As regiões do corpo mais atingidas foram as mãos, seguidas dos 

dedos e dos olhos, o que se justifica facilmente pelo tipo de atividades 

desenvolvidas nas atividades clínicas. Boca e o nariz foram as regiões menos 

atingidas, possivelmente pelo uso mais sistemático de máscaras, não ocorrendo 

TOTAL  DE  ALUNOS 

(n = 122) 

TOTAL  DE  ACIDENTES 

(n = 722) 

 

REGIÕES  DO  CORPO   
AFETADAS 

f % f % 

Olhos 65 53,3 162  22,4 

Mãos 63 51,6 206 28,6 

Dedos 56 45,9 143 19,8 

Nariz 6 4,9 28 3,9 

Boca 6 4,9  27 3,7 

Outras regiões 40 32,8 156 21,6 
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o mesmo em relação ao uso de óculos de proteção, uma prática ainda pouco 

incorporada à rotina. Em geral, o uso de óculos tem sido adotado quando se 

realizam procedimentos com sangramentos previsíveis, tais como cirurgias e 

extração dentária (GRAZIANO et al. 2000). 

 
 Os dados da Tabela 6 referem-se ao momento e às 

circunstâncias em que ocorreram às exposições. Vale ressaltar que nem todos 

os alunos deram estas informações.  
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TABELA 6  –  Freqüência e porcentagem de alunos de um curso de odontologia  
(n = 122) que sofreram exposição acidental a material biológico 
potencialmente contaminado, segundo as circunstâncias e o 
número de vezes em que ocorreram os acidentes, Londrina-PR, 
2004 

 

TOTAL  DE  ALUNOS 
(n = 122) 

TOTAL  DE  ACIDENTES 
(n = 440) 

 
DURANTE  O  ATENDIMENTO        

DO  PACIENTE 
         f       % f % 

Utilizando normalmente um 
instrumento  

 
82 

 

 
67,2 

 

 
249 

 
56,6 

Utilizando instrumento com  
força 

 
24 

 
19,7 

 
61 

 
13,9 

Passando ou transferindo  
instrumento  

 
24 

 
19,7 

 
51 

 
11,6 

Inserindo a agulha no tecido  16 13,1 19 4,3 

O paciente se moveu 13 10,6 26 5,9 

Colidindo com outra pessoa  
e/ou instrumento 

 
13 

 
10,6 

 
26 

 
5,9 

Removendo agulha 4 3,3 8 1,8 

TOTAL  DE  ALUNOS 
(n = 122) 

TOTAL  DE  ACIDENTES 
(n = 184) 

 

APÓS  O  ATENDIMENTO          
DO  PACIENTE 

         f       % f % 

Realizando limpeza do  
instrumental 

 
50 

 
41 

 
119 

 
64,7 

Desmontando materiais  (bisturi, 
alta rotação) 

 
14 

 
11,5  

 
24 

 
13,0 

Carregando muitos materiais 
em suas mãos  

 
9 

 
7,4  

 
25 

 
13,6 

Reencapando agulha 5 4,1 5 2,2 

Retirando a agulha da seringa 
carpule 

 
4 

 
3,3 

 
4 

 
3,8 

Colidindo com outra pessoa 
e/ou instrumento 

 
4 

 
3,3 

 
7 

 
2,7 
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 O maior número de registros se deu durante o atendimento ao 

paciente, e, entre estes, a grande maioria (249 exposições) se deu quando os 

alunos utilizavam normalmente um instrumento, vindo em segundo lugar 61 

exposições quando era utilizado um instrumento com força e em terceiro com 51 

exposições quando estava passando ou transferindo  um instrumento.  

 
Esses são os acidentes mais freqüentes possivelmente porque os 

alunos ainda estão em processo de aprendizagem e possuem pouca destreza e 

habilidades no manuseio dos materiais.  

 
Outro dado que merece referência é o da movimentação do 

paciente durante os procedimentos odontológicos, causando o acidente 

ocupacional. Foram registrados 26 casos. Os movimentos dos pacientes, em 

geral, são imprevisíveis, e ocorrem como reflexo da dor ou do desconforto 

causado pelo procedimento. Nesse caso, a destreza e a habilidade podem 

reduzir o risco de acidente. No entanto, existem outros fatores que predispõem 

os dentistas ao risco de exposição acidental ao MBPC, como o pequeno campo 

de visualização, procedimentos invasivos, utilização de instrumentos 

pontiagudos e cortantes, grande aproximação física com o paciente. Faz-se 

necessária muita atenção, habilidade e a adoção de medidas de biossegurança 

durante o atendimento odontológico. 

 
 Embora o número de exposições ocorridas após o atendimento 

ao paciente tenha sido menor, vale ressaltar o fato de 50 alunos terem relatado 

ter sofrido exposições no momento da lavagem do instrumental, totalizando 119 

exposições nestas circunstâncias.  
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 A limpeza dos instrumentais odontológicos, quando realizada 

manualmente, é uma atividade de alto risco de acidente. Por isso, é 

recomendável a adoção de equipamentos já disponíveis no mercado que 

realizam esse procedimento com eficácia comprovada, evitando um risco 

desnecessário de acidente e transmissão de agentes infecciosos aos alunos. 

 
 Em estudo realizado   entre   alunos  de  Odontologia,  Ramos-

Gomez et al. (1997) mostraram que, de 412 acidentes percutâneos, 224 (54%) 

ocorreram durante o atendimento ao paciente, 76 dos quais quando se aplicava 

anestesia, e 102 foram depois do atendimento, principalmente durante a limpeza 

do instrumental (72 exposições). Mas outros estudos encontraram maior número 

de acidentes após o atendimento ao pacientes, como o que foi feito Chakwan et 

al. (1995) entre dentistas e o de Younai et al. (2001) entre alunos de 

Odontologia. 

 
 Chakwan et al. (1995) ouviu relatos sobre 549 acidentes e 82% 

deles ocorreram após o atendimento ao paciente. No trabalho de Younai et al. 

(2001), de 512 exposições acidentais, 55% ocorreram após o atendimento. Nos 

dois casos, 57% das exposições ocorreram durante a limpeza do instrumental. 

 
 Apesar de toda orientação para não reencapar as agulhas, esse 

procedimento continua sendo adotado por um número importante de alunos. 

Neste estudo, cinco exposições ocorreram durante o reencape (4,1%), e no 

estudo de Ramos-Gomes et al. (1997), realizado entre dentistas, de 412 

exposições, 11 (2,7%) foram registradas dessa forma. 

 
 Várias  campanhas   de  conscientização  contra o  reencape   de  
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agulhas foram realizadas entre os profissionais da área da saúde, mas essa 

prática ainda é bastante utilizada pelos dentistas. Bellíssimo-Rodrigues (2003) 

confirma isto ao relatar que, de 130 cirurgiões-dentistas questionados sobre o 

hábito de reencapar agulhas após o uso, 117 (90%) admitiram que o fazem.  

 
  Levantamento realizado pela autora junto ao Setor de Segurança 

do Trabalho da Prefeitura Municipal da Cidade de Londrina indica que, de 1999 a 

2003, foram apresentados 27 Comunicados de Acidente de Trabalho  (CAT) do 

tipo percutâneo com presença de material biológico sofridos por profissionais da 

área odontológica (nove por cirurgiões-dentistas e 18 por auxiliares de 

consultório odontológico) que atuam nas Unidades Básicas de Saúde. Oito 

desses acidentes ocorreram com a agulha no momento da aplicação de 

anestesia, seis quando se  estava utilizando normalmente um instrumental 

(escorregão, esbarrão), três durante a limpeza do instrumental e 10 (37%) 

exposições se deram no momento do reencape da agulha. 

 
 Zakrzewska et al. (2001) introduziram numa escola de 

Odontologia da Inglaterra o uso de seringas de anestesia denominadas seguras 

(safety syringes), durante três anos, mantendo uma unidade controle que 

continuou usando a seringa de metal (carpule). Observaram ao final da 

experiência uma significativa redução do número de exposições percutâneas 

graças às agulhas do tipo safety syringes.  

 
 A  utilização  de  equipamentos e instrumentos que  promovam a 

prevenção de acidentes, embora onerosa à primeira vista, é fundamental  para  a 

redução de acidentes e de doenças e outros agravos decorrentes de acidentes.  
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 No local onde o estudo foi realizado existe destruidor de agulhas 

à disposição dos alunos para que os mesmos não necessitem reencapar as 

agulhas.  

 
 A Tabela 7 mostra em quais disciplinas os alunos estavam 

prestando atendimento quando ocorreu a exposição acidental com MPC. 

 
TABELA 7 –   Freqüência e porcentagem de alunos de um curso de odontologia  

(n = 122) que sofreram exposição acidental a material biológico 
potencialmente contaminado, segundo a disciplina em que 
estavam prestando atendimento e o número de vezes em que 
ocorreram os acidentes, Londrina-PR, 2004 

 

  
 Embora o maior número de alunos tenha se acidentado nas 

atividades clínicas das disciplinas de Dentística e Periodontia, seguidas de 

Clínica Integrada, constatou-se que o número de acidentes foi maior nas 

atividades desta última, com 130. Vêm depois Periodontia e Prótese, com 113 

exposições cada, e  Dentística, com 109. 

TOTAL  DE  ALUNOS 
(n = 122) 

TOTAL   DE  ACIDENTES 
(n = 638) 

 
 

DISCIPLINA 
       f    %         f    % 

Periodontia 41 33,6 113 17,7 

Dentística 41 33,6 109 17,1 

Clínica Integrada 35 28,7 130 20,4 

Prótese 29 23,8 113 17,7 

Cirurgia 28 22,9 35 5,5 

Endodontia 26 21,3 64  10,0 

Estomatologia 14 11,5 22 3,4 

Odontopediatria 13 10,6 39 6,1 

Pronto-Socorro 5 4,1 7 1,1 

Ortodontia 3 2,4 6 0,9 
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 Quanto à carga horária (Anexo B), Periodontia tem 68 horas de 

prática no 3º ano e outras 68 no 4º ano, totalizando 136 horas. Prótese Dentária 

tem 120 horas de prática no 3º ano e 300 horas no 4º ano, somando 420 horas. 

 
 A disciplina de Dentística tem 221 horas práticas  —  153 no 3º 

ano e 68 no 4º ano.  É nela, no primeiro semestre do 3º ano, que o aluno se 

inicia no atendimento clínico ao paciente, completamente inexperiente.   

 
 Clínica Integrada ocorre somente no 5º ano e tem uma carga 

horária prática de 400 horas. É nesse momento que os alunos exercitam tudo o 

que aprenderam no curso, realizando desde o diagnóstico e planejamento até o 

tratamento das necessidades odontológicas educativas, preventivas e curativas 

(oclusão, dentística, endodontia, periodontia, prótese dentária, cirurgia e 

traumatologia buco-maxilo-facial), suprindo integralmente as necessidades dos 

pacientes adultos. 

 
Portanto, as disciplinas de Prótese, Clínica Integrada e 

Dentística proporcionam longo tempo de prática clínica, o que justifica em parte a 

maior freqüência de acidentes com MBPC, em razão da maior exposição ao 

risco. Já a disciplina de Periodontia, embora tenha uma carga horária menor, 

apresenta algumas particularidades, como o alto grau de invasão dos 

procedimentos, associado ao uso quase constante de instrumentais pontiagudos 

e cortantes, que também  favorecem os acidentes.  

 
A Tabela 8 têm dados sobre os tipos de objetos que causaram 

os acidentes. 
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TABELA  8  – Freqüência e porcentagem de alunos de um curso de odontologia 
(n=122) que sofreram exposição acidental a material biológico 
potencialmente contaminado, segundo o objeto causador e o 
número de vezes em que ocorreram os acidentes, Londrina-PR, 
2004 

 

TOTAL  DE  ALUNOS 
(n = 122) 

TOTAL  DE  ACIDENTES  
(n = 87) 

 
CLASSIFICAÇÃO 

DO OBJETO 

 

TIPO    
f % f % 

de anestesia 28 22,9 41 47,1 

de irrigação 18 14,7 39 44,8 

 

 
AGULHA 

de sutura 6 4,9 7 8,0 

TOTAL  DE  ALUNOS 
(n = 122) 

TOTAL  DE  ACIDENTES 
(n = 109) 

 
CLASSIFICAÇÃO 

DO OBJETO 

 

TIPO    
f % f % 

Cureta 24 19,7 51 46,8 

Sonda  22 18,0 46  42,2 

Foice  4  3,3 10 9,2 

Enxada 1 0,8 2 1,8 

 
 

INSTRUMENTOS    
PERIODONTAIS 

Cizel 0 0,0 0 0,0 

TOTAL  DE  ALUNOS 
(n = 122) 

TOTAL  DE  ACIDENTES 
(n = 163) CLASSIFICAÇÃO 

DO OBJETO 

 

TIPO 
f % f % 

Broca 56 45,9 150 92,0 INSTRUMENTOS 
RESTAURADORES Matriz 5 4,1 13 8,0 

TOTAL  DE  ALUNOS         
(n = 122) 

TOTAL  DE  ACIDENTES 
(n = 17) 

CLASSIFICAÇÃO 
DO OBJETO 

 

TIPO    
f % f % 

Lima 8 6,5 17 100,0 INSTRUMENTOS 
ENDODÔNTICOS Espaçador 0 0,0 0 0,0 

TOTAL  DE  ALUNOS           
(n = 122) 

TOTAL  DE  ACIDENTES 
(n = 17) CLASSIFICAÇÃO 

DO OBJETO 

 

TIPO    
f % f % 

Fórceps 5 4,1 9 52,9 

Alavanca 5 4,1 7 41,2 

Bisturi  1  0,8 1  5,9 

Tesoura 0 0,0 0 0,0 

 

INSTRUMENTOS 
CIRÚRGICOS 

Cizel 0 0,0 0  0,0 
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 Os objetos classificados como instrumentos restauradores foram 

responsáveis pelo maior número de acidentes, seguidos dos instrumentos 

periodontais e agulhas. A broca foi o tipo de objeto que causou mais acidentes, 

seguida da cureta, sonda e agulha de anestesia.  

  

 Younai et al. (2001) mostram que, das 504 exposições entre 

estudantes de Odontologia registradas em seu estudo, 188 (37,7%) ocorreram 

com agulhas, os instrumentos periodontais foram responsáveis por 121 (24%) e 

os instrumentos restauradores, por 49 exposições (9,7%). 

 

 Chakwan et al. (1995), ao investigar acidentes percutâneos com 

dentistas nos EUA, verificaram dentro de 460 exposições percutâneas com o uso 

de instrumentais que 138 (26%) foram causadas por brocas, 101 (22%) 

ocorreram ao manipular agulhas e 164 (31%) na utilização de instrumentos 

pontiagudos e cortantes. 

 

 Diferentemente dos demais profissionais da área da saúde, as 

atividades realizadas pelos dentistas estão concentradas na boca, que é uma 

área de trabalho pequena. Além disso, os espaços periodontais são estreitos e 

os dentes possuem várias reentrâncias e saliências, dificultando os 

procedimentos ali executados. É sabido também que a boca é uma região muito 

sensível, sendo o uso de anestesia local pelo dentista quase obrigatório. Estas 

características fizeram com que o dentista tenha que utilizar instrumentos longos, 

pontiagudos e cortantes em seu trabalho e mantenha contato freqüente com 

agulhas de anestesia. 
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 A combinação destes fatores pode justificar o alto índice de 

acidentes dos dentistas com materiais perfurocortantes.  

 
 Com o avanço da ciência e da tecnologia, os equipamentos, 

instrumentos e  materiais utilizados na Odontologia evoluíram muito, mas ainda 

carece de solução para problemas relacionados à segurança do cliente e do 

profissional e à prevenção de acidentes. Atenção, habilidade, destreza, uso de 

Equipamentos de Proteção Individual  (EPI)  contribuem para diminuir o número 

de acidentes, mas ainda permanecem os riscos inerentes aos tipos de 

equipamentos, instrumentos e materiais. 

 
 É preciso destacar que a verificação da presença de sangue no 

dispositivo que ocasionou o acidente é de fundamental importância, pois este 

dado norteará a conduta a ser tomada em relação ao acidente. Neste estudo, 28 

alunos disseram que isso aconteceu.   

 
A  Tabela 9 apresenta o resultado da investigação sobre o uso 

de equipamentos de proteção individual (EPI) pelos alunos.  
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TABELA  9  –   Freqüência e porcentagem de alunos de um curso de Odontologia  
(n = 122) que sofreram exposição acidental a material biológico 
potencialmente contaminado, segundo o uso de equipamentos de 
proteção individual durante a  exposição, Londrina-PR, 2004 

 

EPI 
 

 
       f 

 
     % 

Luvas de procedimento 104 85,2 

Jaleco 98 80,3 

Gorro 97 79,5 

Máscara 93 76,2 

Óculos de proteção 76 62,3 

Luvas grossas de borracha 28 22,9 

Luvas cirúrgicas 19 15,6 

 
 
 

Os dados sobre a utilização de EPI no momento da exposição 

acidental são preocupantes, pois a Tabela 6 já havia revelado que todos os 

acidentes foram registrados em momentos em que o aluno desenvolvia 

atividades de risco, durante as quais é recomendado o uso de EPI. Eles 

deveriam, no mínimo, usar jaleco, óculos, máscara e luvas de procedimentos. Os 

demais EPI são recomendados em situações e atividades mais específicas.   

 

 Moura et al. (2002), em estudo realizado com cirurgiões-

dentistas e seus auxiliares que atuam em centros de saúde de Salvador-BA, 

verificaram que todos os entrevistados usavam regularmente luvas e máscara, 

mas não o gorro (apenas 35%), os óculos (55%) e o jaleco (60%). 
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Das 86 exposições que ocorreram após o atendimento ao 

paciente (Tabela 6), 50 ocorreram quando os alunos estavam fazendo a limpeza 

do material, situação que requer o uso de luvas de borracha grossa. No entanto, 

observou-se que os alunos utilizavam luvas de borracha grossa em apenas 28 

exposições. Sabe-se que o processo de lavagem de materiais perfurocortantes é 

considerado de extremo risco não só pelas características dos materiais, mas 

também pelos respingos de secreções que resultam da operação (TIPPLE, 

2000). 

 
Outro fato preocupante é a baixa adesão ao uso dos óculos de 

proteção contra os aerossóis e respingos que se originam durante o atendimento 

ao paciente. Em apenas 76 das 176 exposições ocorridas durante o 

atendimento, os alunos estavam usando óculos de proteção. Sem eles, o aluno 

se expõe a riscos adicionais: note-se, na Tabela 5, que 65 alunos mencionaram 

exposição acidental nos olhos.  

 
 Os óculos também têm a finalidade de proteger os olhos de 

traumas mecânicos, de substâncias químicas e de contaminação microbiana, 

como as infecções herpéticas oculares (SILVA et al. 2002; MOURA et al. 2002). 

 
 O uso de EPI é fundamental para uma prática segura em 

instituições de saúde, mas para a segurança se efetivar não basta apenas adotar 

esses equipamentos, é preciso cuidar da forma como são utilizados (TIPPLE, 

2000). 

 
 Conforme Azambuja et al. (2001),  
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Quando se faz alusão ao trabalho com segurança, é para 
ressaltar, novamente, a atenção que deve ser dada à 
biossegurança dos trabalhadores, para que o risco de adquirir 
alguma patologia, ou de expor-se a acidentes de trabalho, seja 
reduzido. 

  

 
Quanto aos motivos alegados pelos alunos para não estarem 

usando EPI no momento da exposição acidental, as respostas foram agrupadas 

pela sua similaridade e se resumiram no seguinte: 1) Julgou desnecessário; 2) 

Os EPI atrapalham/dificultam o trabalho; 3) Esquecimento; e 4) Sempre usou e 

nunca tinha ocorrido acidente.  

 
 É impressionante, pois mesmo sabendo que a escola vem 

desenvolvendo trabalho de conscientização através de palestras, mural 

informativo, entre outros com os alunos, ainda haja quem diga ser desnecessário 

usar EPI, ou alegue que deixou de usar porque nunca sofreu acidente. Outros 

disseram que os EPI dificultam os procedimentos. Alguns reclamaram que os 

óculos embaçam, mas uma das áreas do corpo mais mencionada quando se 

perguntou qual a região atingida pelo acidente foram os olhos (Tabela 5). Outra 

queixa que não se justifica foi que as luvas de borracha grossa atrapalham na 

hora de lavar materiais pequenos. 

 
 Os dados da Tabela 10 dizem respeito à severidade dos 

episódios de exposição acidental com MBPC. 
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TABELA  10  –  Freqüência e porcentagem de alunos de um curso de Odontologia 
(n = 122) que sofreram exposição acidental a material biológico 
potencialmente contaminado, segundo a severidade da 
exposição, Londrina-PR, 2004 

 

SEVERIDADE           f              % 

Superficial (sem sangramento)  51 41,8 

Moderada (sangramento mínimo) 27 22,1 

Profunda (sangramento abundante) 2 1,6 

 

 

 A Tabela 10 revela que duas exposições (1,6%) foram 

consideradas profundas, com presença de sangramento abundante, e 27 

(22,1%)  moderadas.  

 
 No estudo realizado por Younai et al. (2001), 37,9% das 

exposições sofridas pelos estudantes de Odontologia foram superficiais, 51,6%, 

moderadas, e 10,5%, profundas, com presença de sangramento abundante. 

 
 Ao sofrer exposição acidental a MPC é indicado que se procure 

um médico imediatamente, se possível junto com o paciente-fonte, para dar 

início ao protocolo de acidente percutâneo com presença de material biológico 

(Brasil, 2000). Cabe ao médico avaliar a severidade da exposição.   

 
 A Tabela 11 traz informações sobre como os alunos procederam 

em relação ao local da exposição.  
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TABELA  11  –   Freqüência e porcentagem de alunos de um curso de Odontologia  
(n = 122) que sofreram exposição acidental com material biológico 
potencialmente contaminado, segundo os procedimentos 
realizados em relação ao local da exposição, Londrina-PR, 2004 

 

PROCEDIMENTO REALIZADO 
 

 
 f 

 
     % 

Lavagem com água e sabão 100 82,0 

Aplicação de anti-séptico 45 36,9 

Expressão local 26 21,3 

 
 

 Quanto à conduta tomada após o acidente, a maioria dos alunos 

lavou o local com água e sabão, atitude recomendada pelo Manual de Condutas 

em Exposição a Material Biológico (BRASIL, 1999, 2004a).  

 
 Consta nos manuais de 1999 e 2004 que, apesar de não haver 

estudo que demonstre o benefício adicional ao uso do sabão neutro nesses 

casos, como a utilização de soluções anti-sépticas degermantes. Também não 

existe estudo que demonstre que a expressão do local exposto diminui o risco de 

contaminação com agente infeccioso em caso de sangramento. 

 
 A Tabela 12 trata de outros procedimentos adotados pelos 

alunos após a exposição. 
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TABELA  12  –  Freqüência e porcentagem de alunos de um curso de Odontologia  
(n=122) que sofreram exposição acidental a material biológico 
potencialmente contaminado, segundo outros procedimentos 
realizados após a exposição, Londrina-PR, 2004 

 

OUTROS  PROCEDIMENTOS      
 

LOCAL 
 

       f 
 

     % 

 

PROCUROU   ATENDIMENTO 

 

Hospital Universitário 

 

13 

 

10,6 

NÃO PROCUROU 
ATENDIMENTO 

 

Nenhum 109 89,4 

 
   
 
 Dos 122 alunos que sofreram exposições, apenas 13 realizaram 

outro procedimento após a exposição, sendo que todos estes optaram pela 

mesma conduta: dirigirem-se ao Pronto-Socorro do Hospital Universitário (HU) 

acompanhados do paciente-fonte em busca de atendimento.  

 
 Os acidentes de trabalho com sangue e outros fluídos 

potencialmente contaminados devem ser tratados como casos de emergência 

médica, uma vez que, para maior eficácia, é necessário que as intervenções 

para profilaxia da infecção pelo HIV e hepatite B sejam iniciadas logo após a 

ocorrência do acidente. 

 
 Segundo Brasil (2000, 2004a),  CDC (1998), o protocolo de 

atendimento aos trabalhadores acidentados com exposição aos líquidos 

corporais humanos estabelece a necessidade de coleta de sorologias referentes 

ao HIV, HBV e HCV do paciente-fonte no dia do acidente sempre que possível, 

para nortear a conduta médica.   
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 No HU, local para onde devem ser encaminhados trabalhadores 

e alunos desta instituição que sofreram acidentes com a presença de material 

biológico, existe um Manual de Prevenção e Controle de Acidentes Ocupacionais 

com Material Perfurocortantes e Material Biológico (Anexo C) para orientar a 

conduta.  

 
 Neste manual, a orientação em caso de exposição acidental com 

presença de material biológico é a de lavar imediatamente o local com água e 

sabão. Em caso de exposição da mucosa, lavar com água corrente ou solução 

fisiológica a 0,9%, repetindo a operação várias vezes, garantindo a limpeza 

completa do local. O aluno acidentado deve comunicar a ocorrência ao docente, 

que fará contato com o paciente-fonte, encaminhando para o HU o aluno e o 

paciente-fonte, onde receberão  atendimento  médico.  Após  avaliação médica,  

a conduta deverá ser tomada de acordo com cada caso.  

 
 Uma importante arma para agilizar o atendimento ao acidentado 

é a aplicação de teste rápido para HIV no paciente fonte. 

 
   O teste rápido apresenta alto grau de sensibilidade e fornece o 

resultado em aproximadamente 30 minutos. Foi encontrada uma grande utilidade 

para este teste em algumas situações de emergência, principalmente para 

trabalhadores da área da saúde que sofreram acidentes com presença de 

material biológico. Nessas situações, o teste rápido mostra-se conveniente para 

indicar um tratamento profilático em tempo hábil e com boa relação de custo-

efetividade, justificando assim o seu uso (BRASIL, 2004a).  
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Machado et al. (2001), em estudo realizado num Hospital 

Universitário do interior Paulista, citam que dos 109 acidentes ocupacionais com 

material potencialmente contaminado que ocorreram com profissionais da saúde, 

os pacientes-fonte foram analisados com o teste rápido anti-HIV com posterior 

confirmação através do ensaio imunoenzimático (ELISA). Em apenas  três casos 

o teste foi positivo com confirmação pelo ELISA e um resultado foi duvidoso, 

sendo posteriormente confirmado como negativo pelo ELISA. 

 

  Todos os 13 alunos que procuraram atendimento após o 

acidente realizaram sorologia para anti-HIV, hepatite B e C. Os seus contatos 

foram submetidos aos testes rápidos, conforme orienta o manual. Como todos os 

exames tiveram resultado negativo, não foi indicada profilaxia com os anti-

retrovirais para nenhum aluno. 

 

 Ainda Machado et al. (2001) acreditam que, com a introdução do 

teste rápido anti-HIV, houve uma redução dos gastos com terapia anti-retroviral e 

diminuiu a exposição do acidentado a efeitos colaterais indesejáveis, bem como 

o stress da espera do resultado. 

 

 Brasil (2004b) reforçam a necessidade de se conhecer a 

sorologia do paciente-fonte e sempre que possível ajustar as medidas de 

proteção ao acidentado. Quando não se conhece a sorologia do paciente ou a 

fonte é desconhecida, o uso de profilaxia pós-exposição ocupacional ao HIV  

deve ser decidido caso a caso. É preciso considerar o tipo de exposição e a 

probabilidade clínica e epidemiológica de infecção do paciente-fonte pelo HIV.   
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 Vale ressaltar o fato de 109 alunos não terem procurado 

atendimento.  

 
 Na Tabela 13 encontram-se as causas alegadas pelos alunos 

para não terem procurado atendimento depois da exposição. As informações 

foram agrupadas pela similaridade e classificadas em categorias. 
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TABELA  13 –  Freqüência e porcentagem das respostas dos alunos de um    
curso de Odontologia (n = 122) que sofreram exposição   
acidental a material biológico potencialmente contaminado e 
que não procuraram atendimento, segundo as causas alegadas, 
Londrina-PR, 2004 

 

    CATEGORIA RESPOSTA f   % 

Não achou necessário 22 18,0 

Falta de tempo 1 0,8 

Devido à necessidade de 
locomoção para o HU para 
coleta de material 

 
1 

 
0,8 

 
 
 

AUTO-AVALIAÇÃO - CONDUTA 
SEM  BASE  EM  CRITÉRIOS 

A paciente já tinha sido 
dispensada e eu não quis 
tomar um monte de remédios 

 
1 

 
0,8 

SUBTOTAL  25 20,5 

Baixa severidade da exposição 38 31,1 

Ausência de sangue visível no 
objeto causador da exposição 21 17,2 

Anamnese do paciente 3 2,4 

Objeto causador da exposição 
não tinha entrado em contato 
com o paciente (limpo) 

 
2 

 
1,6 

 

AUTO-AVALIAÇÃO - CONDUTA 
COM  BASE  EM  CRITÉRIOS 

Uso de EPI 2 1,6 

SUBTOTAL  66 54,1 

AVALIAÇÃO EXTERNA SEM 
BASE EM CRITÉRIOS 

O profissional que estava me 
orientando não achou 
necessário, assim como eu 

 
1 

 
0,8 

SUBTOTAL  1 0,8 

AVALIAÇÃO EXTERNA COM 
BASE EM CRITÉRIO 

 
Anamnese do paciente 

 
1 

 
0,8 

SUBTOTAL  1 0,8 
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 As razões alegadas para não terem buscado nenhum tipo de 

atendimento após a exposição são várias, como a falta de informação a respeito 

da gravidade das conseqüências que uma exposição pode ter, principalmente a 

percutânea. Apontaram ainda a distância entre o local onde funciona o Curso de 

Odontologia e o HU e a dificuldade em conversar com o paciente-fonte e 

convencê-lo a ir junto  até o HU, como se vê nesta resposta de um aluno: 

 

A dificuldade em se procurar atendimento necessário quando 
do acidente, ir ao HU por conta própria e convencer o 
paciente a ir junto tem deixado vários alunos sem ao menos 
comentar os pequenos acidentes que podem ser aparentemente 
inofensivos, mas são potencialmente perigosos. 

 

 Outros argumentos que surgiram: não achou necessário, porque 

a exposição foi superficial; falta de tempo; dificuldade de locomoção até o 

Hospital Universitário (HU); anamnese do paciente. Um aluno relatou que a 

paciente já tinha sido dispensada e por isso  não quis tomar um monte de 

remédios. 

 

 Neste contexto, faz-se necessário oferecer, tanto aos 

trabalhadores quanto aos alunos informações sobre as condutas a serem 

tomadas em caso de acidentes com presença de material biológico, bem como 

estabelecer um protocolo que facilite o encaminhamento no momento da 

ocorrência (NHAMBA, 2004). A escola é quem deve iniciar esta conscientização 

entre os alunos, futuros profissionais. A formação de profissionais com 

percepção de prevenção e uma visão mais ampliada do mundo, se faz 
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necessária e urgente, e talvez seja um dos desafios que o ensino na área da 

saúde enfrenta (TIPPLE et al.,  2003). 

 
  A  Tabela 14 apresenta as situações que, na opinião dos alunos, 

favoreceram as exposições acidentais. 

 
TABELA 14  –  Freqüência e porcentagem de alunos de um curso de Odontologia 

(n=122) que sofreram exposição acidental a material biológico 
potencialmente contaminado, segundo as situações que 
favoreceram a exposição acidental, Londrina-PR,  2004 

 

SITUAÇÕES f % 

Distração 69 56,5 

Pressa 68 55,7 

Estresse 41 33,6 

Cansaço 35 28,7 

Pouca experiência naquele procedimento 
 

32 26,2 

Local para lavagem de instrumental inadequado 
 

17 13,9 

Sobrecarga de trabalho 16 13,1 

Emergência 15 12,3 

Material inadequado para o procedimento 
 

13 10,6 

Pouca iluminação 10 8,2 

Piso escorregadio 9 7,4 

Presença de outros 4 3,3 

Presença do professor 3 2,4 

Outros 11 9,0 
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 Para os alunos, os acidentes ocorreram predominantemente por 

distração, pressa e estresse, fatores estes em que se pode atribuir, em parte, ao 

comportamento do aluno, a responsabilidade pelo desencadeamento do 

acidente. Haveria necessidade de se averiguar os fatores desencadeantes das 

situações de estresse, pois a exigência do professor, do paciente, a sobrecarga 

de trabalho, o uso de material inadequado para o procedimento podem ser 

responsáveis por isso. 

 
 Foram citadas também situações relacionadas com o ambiente, 

como a pouca iluminação e piso escorregadio. 

 
 Todas estas situações merecem atenção; atribuir a culpa 

somente aos estudantes seria cômodo e leviano. 

 
   Panagakos e Silverstein (1997) relatam que a falta de 

experiência no procedimento realizado, o nervosismo e a ansiedade gerada pela 

vontade de executar o procedimento corretamente, e ainda a supervisão do 

professor, são fatores que podem aumentar o risco de acidentes percutâneos. 

Esta constatação é concordante com as situações apontadas pelos alunos 

entrevistados, como fatores que favorecem a ocorrência de acidentes.  

 
 Os  dados  das Tabelas 15 e 16 dizem respeito à imunização 

anti-HBV dos alunos que sofreram exposição acidental com MBPC.  
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TABELA  15  –  Freqüência e porcentagem de alunos de um curso de Odontologia  
(n=122) que sofreram exposição acidental a material biológico 
potencialmente contaminado, segundo imunização anti-HBV, 
Londrina-PR, 2004 

 

IMUNIZAÇÃO CONTRA                        
HEPATITE  B     

 

 
   f 

 
% 

Sim   114 93,4 

Não 8 6,6 

TOTAL 122 100,0 

 

 
TABELA  16  –  Freqüência e porcentagem de alunos de um curso de odontologia  

(n=122) que sofreram exposição acidental a material biológico 
potencialmente contaminado, segundo o número de doses que 
tomaram da vacina contra HBV,  Londrina-PR, 2004 

 

NÚMERO DE DOSES 
 

 
   f 

 
         % 

Nenhuma 8 6,6 

Uma 1 0,8 

Duas 12 9,8 

Três 101 82,8 

TOTAL 114 100,0 

 
 

 Dos 122 alunos que sofreram exposição acidental a MBPC, oito 

(6,6%) encontravam-se sem cobertura vacinal contra hepatite B. Como se trata 

de uma doença imuno-prevenível cuja vacina é oferecida gratuitamente a todo 

estudante ou profissional de área da saúde, é importante saber por que não 



                                                                                                                                                         89 

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
��������������

procuraram se imunizar e, caso não haja contra-indicações, orientá-los para que 

o façam, mostrando os benefícios que terão.  

 
 A vacina anti-HBV é amplamente recomendada para os 

profissionais da área da saúde, pois correm mais riscos do que outras pessoas: 

Martins e Barreto (2003) informam que inquéritos realizados em diversos países 

demonstram, quase invariavelmente, uma maior prevalência da infecção pelo 

VHB em dentistas do que na população geral. 

 
 Em relação ao número de doses da vacina contra hepatite 

tomadas pelos 122 alunos, 101 (82,8%) encontram-se em situação regular, 

tendo tomado as três doses recomendadas.  

 
 Os que estão com a vacinação incompleta justificaram, na 

maioria, dizendo que o ambulatório do Hospital Universitário  fica longe. De fato, 

fica a cerca de 5 km do local das aulas do curso de Odontologia; no entanto, a 

explicação não é válida, porque a vacina está disponível, para qualquer pessoa, 

em qualquer Unidade Básica de Saúde do Município.  

 
 No estudo realizado por Pagliari e Melo (1997), dos 311 alunos 

do curso de Odontologia da Universidade Federal do Paraná que participaram do 

estudo, 220 (71%) estavam vacinados contra a hepatite B, enquanto que 89 

(29%) não eram vacinados.  

 
 Martins e Barreto (2003) obtiveram resultado semelhante em 

estudo realizado com 299 dentistas da cidade de Montes Claros, MG. Entre 

esses, 221 (75%) haviam recebido as três doses da vacina contra hepatite B. Os 
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74 dentistas que não tinham recebido nenhuma dose ou estavam com a 

vacinação incompleta alegaram, entre outros motivos, necessidade de maiores 

informações, falta de oportunidade, desinteresse e esquecimento. 

 
 Segundo o CDC, a chance de transmissão do HBV em acidentes 

envolvendo sangue é alta (30%). Por isso, a orientação é para que a vacinação 

de estudantes de Odontologia seja iniciada antes que tenham tido contato com 

pacientes (PAGLIARI; MELO, 1997).  

 
  Segundo Gutierrez e Lopes (2003), cerca de 90% dos vacinados 

com até 40 anos de idade desenvolvem anticorpos protetores após as três doses 

da vacina preconizada.   

 
 A Tabela 17 apresenta os fatores indicados pelos alunos como 

favorecedores de ocorrência de acidentes. As respostas foram agrupadas 

segundo a similaridade e classificadas em categorias. 
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TABELA  17 – Freqüência e porcentagem dos alunos de um curso de Odontologia 
(n = 59) que sofreram exposição acidental a material biológico 
potencialmente contaminado, segundo a categoria e os fatores que 
favorecem a ocorrência de acidentes, Londrina-PR, 2004 

 
     

CATEGORIA 
 

RESPOSTAS 
 

f 
 

% 

Insegurança por inexperiência nos procedimentos  4 6,8 

Cansaço/ desânimo, ansiedade/ insegurança/falta 
de paciência/medo 1 1,7 

 
 

FATORES    PESSOAIS 
 

Uso incorreto de EPI 1 1,7 

SUBTOTAL  6 10,2 

Espaço físico inadequado para trabalho 25 42,4 

Espaço inadequado para a lavagem dos 
instrumentais/poucas pias  

6 10,2 

Ambiente desorganizado 2 3,4 

Iluminação inadequada 2 3,4 

 
 
 

FATORES 
ESTRUTURAIS/AMBIENTAIS 

Excesso de barulho 1 1,7 

SUBTOTAL  36 61,0 

Exigência de rapidez durante os atendimentos  7 11,9 

Falta de orientação e esclarecimento pelos 
professores sobre as normas de biossegurança 5 8,5 

Falta de acompanhamento dos professores 
durante o atendimento clínico 

5 8,5 

 
 

 

FATORES RELATIVOS AO 
ENSINO/APRENDIZAGEM 

Pouco tempo disponível para atendimento 2 3,4 

SUBTOTAL  19 32,2 

Proximidade entre os equipamentos e inexistência 
de barreira física entre eles 17 28,8 FATORES RELACIONADOS COM 

MATERIAL/EQUIPAMENTOS 
Equipamentos obsoletos 5 8,5 

SUBTOTAL  22 37,3 

FATOR 
TÉCNICO/OPERACIONAL 

 
Uso constante de material perfurocortante 

 
1 

 
1,7 

SUBTOTAL  1 1,7 

FATOR COMPORTAMENTAL Uso incorreto de EPI 1 1,7 

SUBTOTAL  1 1,7 
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 Dos 59 alunos que responderam haver fatores que favoreceram 

a ocorrência de acidentes nas atividades clínicas, a maioria citou fatores que se 

incluem na categoria dos estruturais/ambientais (61,1%). Entre esses, o espaço 

físico inadequado para o trabalho foi o mais mencionado (42,4%). 

 
 Em segundo lugar estão os fatores relacionados com 

material/equipamentos, com 37,7% das respostas, sendo que a proximidade 

entre os equipamentos e a inexistência de barreira física entre eles foram os 

mais citados (28,8%). 

 
 Em terceiro aparecem os fatores relativos ao processo de 

ensino/aprendizagem, com 37,3% das respostas. A principal queixa é a 

exigência de rapidez  durante os atendimentos, com 11,9% das respostas. 

 
 Esses dados merecem atenção por parte dos dirigentes e 

professores da instituição, pois revelam a necessidade de uma revisão de 

questões estruturais/ambientais, de outras relacionadas ao material e 

equipamentos e também da relação ensino/aprendizagem, com vistas à redução 

de acidentes entre os alunos, pois são vidas humanas em risco. 

 
 Dados relacionados à sugestões dos alunos para a prevenção 

de acidentes com MBPC encontram-se na Tabela 18. Os itens foram agrupados 

por similaridade e classificados em categorias. 
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TABELA 18  – Freqüência e porcentagem dos alunos  de um curso de Odontologia 
(n = 46) que sofreram exposição acidental a material biológico 
potencialmente contaminado, segundo suas sugestões para 
prevenir ou controlar acidentes com MBPC, Londrina-PR, 2004 

 
CATEGORIA SUGESTÕES f % 

Seguir normas pré-estabelecidas  10 21,7 
Orientação e conscientização pela Comissão 
de Controle de Infecção Odontológica 

8 17,4 

Uso rotineiro dos EPI 8 17,4 

 
 

INFORMAÇÃO/EDUCAÇÃO 

Palestras sobre Biossegurança 5 10,9 

SUBTOTAL  31 67,4 

Readequação do espaço físico  10 21,7 
Melhorar a distribuição dos equipamentos nas 
clínicas 

 
9 

 
19,6 

Colocar mais pias para lavagem de 
instrumental  

 
3 

 
6,5 

Mudar de prédio 1 2,2 

 
 

ADEQUAÇÃO DA 
ESTRUTURA/AMBIENTE 

Melhorar iluminação 1 2,2 

SUBTOTAL  24 52,2 

Substituição dos equipamentos odontológicos  3 6,5 

Manutenção de equipamentos 2 4,3 
Encaminhamento de alunos/pacientes para o 
HU em caso de acidente 2 4,3 

Colocar uma atendente especializada para 
fazer a lavagem dos materiais dos alunos 2 4,3 

 

 

ADEQUAÇÃO 
ORGANIZACIONAL/ GERENCIAL 

Disponibilizar agente químico nas clínicas  
para imergir o material antes da lavagem 1 2,2 

SUBTOTAL  10 21,7 

Abordagem sobre biossegurança  3 6,5 

Melhor orientação dos professores 2 4,3 
Maior tempo para atendimento 1 2,2 
Criar uma disciplina de biossegurança no 
currículo do curso 1 2,2 

 
 

ADEQUAÇÃO  DO 
ENSINO/APRENDIZAGEM 

Atualização dos professores sobre 
biossegurança 1 2,2 

SUBTOTAL  8 17,4 

Realizar procedimentos com atenção, 
tranqüilidade e calma 9 19,6 

 
ADEQUAÇÃO DA ATUAÇÃO DO 

ALUNO NAS ATIVIDADES 
CLÍNICAS 

Lavar material com atenção, tranqüilidade e 
sem pressa 2 4,3 

SUBTOTAL  11 23,9 
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 Medidas relacionadas com Informação/Educação foram 

sugeridas por 67,4% dos alunos, como palestras sobre biossegurança, 

orientação e conscientização pela Comissão de Controle de Infecção 

Odontológica da instituição quanto ao uso rotineiro dos EPI e ao respeito às 

normas pré-estabelecidas. Vê-se que o próprio aluno acredita que a 

conscientização seria a melhor forma de prevenção e controle de acidentes com 

MBPC.  

 
 Outras medidas sugeridas pelos alunos dizem respeito à 

adequação da Estrutura/Ambiente (52,2%), como a readequação de espaço 

físico.  

 
 A adequação da atuação do aluno nas atividades clínicas 

também foi mencionada (23,9%); os alunos admitem que precisam realizar os 

procedimentos com atenção, tranqüilidade e calma, e depois lavar o material 

com a mesma atitude, para prevenir acidentes.  

 
 Nem todos os alunos apresentaram sugestões para prevenir ou 

controlar acidentes. É provável que muitos ainda ignorem situações de risco ou 

as vejam como situações normais.  

 
 Balsamo (2002) diz que é necessário reconhecer que o 

trabalhador/aluno não é executor de atividades, mas um agente que pode e deve 

colaborar para a identificação de situações geradoras de risco de acidentes e 

propor alternativas que visem à preservação da sua saúde. Por outro lado, 

quando os riscos são identificados, é obrigação das instituições assumir sua 

responsabilidade e tomar providências a fim de minimizá-los. 
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A partir deste estudo, concluiu-se que: 

 

Dos 172 alunos que participaram do estudo, 122 (70,9%) 

sofreram algum tipo de exposição acidental a material biológico 

potencialmente contaminado durante as atividades clínicas 

acadêmicas. 

 

A maioria dos acidentados são do sexo feminino (61%),  e estão 

na faixa etária entre 20 e 23 anos de idade (70%). 

 

Os alunos relataram ter sofrido  um total de 448 exposições. 

Quanto ao tipo de exposição, a de pele íntegra foi a mais 

freqüente (78,1%), seguida da exposição em mucosa (11,2%) e 

do acidente percutâneo (8,9%), perfazendo uma média total de 

2,6 acidentes por aluno. A média de acidentes percutâneos foi 

de 0,23 acidentes por aluno. 

 

Os alunos do 5º ano do curso foram os que mais sofreram 

acidentes (91%). 

 

As mãos (28,6%), olhos (22,4%) e dedos(19,8%) foram as 

regiões mais atingidas pelos acidentes, sendo que as disciplinas 

de Clínica Integrada (20,4%), Periodontia (17,7%), Prótese 

(17,7%) e Dentística (17,1%) foram os locais que apresentaram 

o maior número de exposições. 
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A maioria dos acidentes ocorreu durante o atendimento ao 

paciente, principalmente quando se utilizava normalmente um 

instrumento (56,6%). Após o atendimento ao paciente, o 

momento de realizar a limpeza do material também ocasionou 

um número importante de exposições (64,7%). 

 

Os instrumentos restauradores, especialmente a broca, 

figuraram entre os principais responsáveis pela ocorrência dos 

acidentes (41,5%), seguidos pelos instrumentos periodontais 

(27,8%) representados principalmente pela cureta e sonda e 

pelas agulhas de anestesia, irrigação e sutura (22,1%).  

A maioria das exposições foi superficial (41,8%), sem presença 

de sangue visível. 

 

Nem sempre os alunos adotavam o uso dos EPI recomendados 

para a prática odontológica; as luvas de procedimento (85,2%), 

jaleco (80,3%), gorro (79,5%) e máscara (76,2%) foram os mais 

citados. 

 

Em relação à conduta adotada após a ocorrência das 

exposições, 82% dos alunos lavaram o local atingido com água e 

sabão. Entretanto, 21% executaram expressão no local da lesão. 

 

Apenas 13 alunos (10,6%) procuraram atendimento médico após 

o acidente, não sendo indicado a profilaxia com medicação anti-

retroviral para nenhum dos acidentados.  
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A maioria dos estudantes atribuiu a ocorrência dos acidentes a 

fatores como distração (56,5%), pressa (55,7%), estresse 

(33,6%) e cansaço (28,7%). 

  

93,4% dos alunos mencionaram ter recebido pelo menos uma 

dose da vacina. Destes, 88,6% tomaram as três doses 

recomendadas. 

 

Para prevenir ou controlar os acidentes com MBPC, 31% dos 

alunos acharam importante adotar medidas como: palestras 

sobre biossegurança, orientações e conscientizações através da 

Comissão de Controle de Infecção Odontológica e fazer cumprir 

as normas pré-estabelecidas. E também foi bastante sugerido 

(52%) a readequação do espaço físico, colocação de mais pias 

para lavagem de instrumental, entre outros. 

   

Frente aos dados das conclusões e através da revisão de 

literatura, obteve-se ferramentas importantes no que concerne à caracterização 

de acidentes entre os alunos de odontologia, ficando evidente a vulnerabilidade 

que tanto alunos quanto profissionais desta área têm frente às atividades 

odontológicas. Torna-se necessário o estabelecimento de um plano de ação 

baseado nestes dados, para minimizar estes riscos. 

 
Foi muito importante a realização deste estudo, pois permitiu 

visualizar muito além. A Instituição envolvida, bem como o enfermeiro ligado à 
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Comissão de Controle de Infecção Odontológica, devem rever as deficiências 

existentes, entre eles o seu papel enquanto órgão responsável pela formação 

profissional.  

 
Em síntese, a realização deste estudo evidenciou a necessidade 

de intervenção nesta realidade, permitindo a apresentação das seguintes 

propostas: 

 

Que a Instituição não ignore estes riscos, estabelecendo metas e 

programas para prevenção de acidentes. 

 

Que a Comissão de Controle de Infecção Odontológica, 

juntamente com seus pares, reflitam as questões levantadas e 

repensem suas ações. 

 

Sensibilizar os professores sobre o tema, esclarecendo e 

mostrando sua importância neste contexto.  

 

Inserir no currículo momentos para abordar especificamente as 

questões de Biossegurança e os riscos biológicos com os 

alunos.  

 

Sensibilizar os alunos quanto a gravidade de um acidente com 

presença de material biológico. 

 

Tornar obrigatório o esquema completo de vacinação contra 

hepatite B antes dos alunos iniciarem as atividades clínicas. 
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Que a instituição de ensino assuma a responsabilidade de 

encaminhar aluno/paciente para o HU em caso de acidente para 

avaliação e conduta médica, bem como acompanhar o 

desdobramento do caso. 

 

Readequação de espaço físico. 

 

Que as entidades de classe tomem conhecimento dos riscos a 

que a categoria está exposta, incentivando campanhas de 

informação e conscientização. 

   

Considera-se como uma limitação do estudo o viés apresentado 

na coleta de dados, onde provavelmente houve uma subestimação do número 

de acidentes. 

 
Percebe-se que esta questão não se esgotou. Pelo contrário, 

abre novos questionamentos e a necessidade de novos estudos, já que a 

magnitude do problema encontrado pode ser ainda maior. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

����������������������������������	
������������������������������������	
������������������������������������	
������������������������������������	
������



                                                                                                                                                       102 

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
���

ALVES, E.G.R. O cirurgião-dentista portador de HIV/AIDS. Jornal do site da 

Odonto. Ano v. nº 78. dezembro de 2003, 1º quinzena. Disponível em 

<www.jornaldosite.com.br/arquivo/anteriores/artelaine78.htm>. Acesso em 24 de 

março de 2004. 

 

AMATO, N. Aids na prática médica. São Paulo, Sarvier, 1996. 

 

ANDRADE, L.M.;  HORTA, H. G. P. A progressão da tuberculose: um alerta para 

profissionais de saúde oral. Revista do CROMG.  v.6, n.2, p.113-117, mai/ago., 

2000. 

 

APECIH – Associação Paulista de Estudos e Controle de Infecção Hospitalar. 

Controle de infecção na prática odontológica. São Paulo, 2000. 

 

AZAMBUJA, E.P.; KERBER, N.P.C.; VAZ, M.R.C.  O trabalho da enfermagem: 

um espaço de construção da prevenção do risco e acidente de trabalho. Revista 

Texto & Contexto. v.10, n.1, p.60-74, jan./abr. 2001. 

 

BALDY, J.L. da S. Imunização de profissionais da área da saúde e de pacientes 

hospitalizados. In: RODRIGUES, E.A.C. Infecções hospitalares – prevenção e 

controle. São Paulo, Sarvier, 1997. 

 

BALSAMO, A.C.  Estudo sobre os acidentes de trabalho com exposição aos 

líquidos corporais humanos em trabalhadores da saúde. 2002. 137p. 

Dissertação (Mestrado). São Paulo – Escola de Enfermagem, Universidade de 

São Paulo, São Paulo.  

 

BASSO, M. Acidentes ocupacionais com sangue e outros fluídos corpóreos 

em profissionais de saúde. 1999. 112f. Dissertação (Mestrado). Escola de 

Enfermagem, Universidade de São Paulo. São Paulo. 

 



                                                                                                                                                       103 

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
���

BELEI, R.A.  Enfermagem e acidente com material biológico: aspectos 

teóricos da formação e opiniões de docentes e discentes. Marília, 2003. 

Dissertação (Mestrado em Educação) - Faculdade de Filosofia e Ciências, 

Universidade Estadual Paulista, 2003. 147f. 

 

BELLÍSSIMO-RODRIGUES, W.T. Avaliação do perfil sorológico para 

hepatites B e C e exposição ocupacional em cirurgiões-dentistas de 

Sertãozinho. 2003. 172p. Dissertação (mestrado) – Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. 

 

BOTOSSO, R.M. Biossegurança na assistência à saúde. Revista Nursing. V.70, 

n.7, p. 35-39, março, 2004. 

 

BOLYARD, E.A.; TABLAN, O.C.; WILLIAMS, W.W.; PEARSON, M.L. et al. 

Guideline for infection control in healthcare personnel. Infection Control and 

Hospital  Epidemiology. v.19, n.6, p. 407-63, 1998. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Assistência à Saúde. Programa 

Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis/ AIDS. Hepatites, Aids e 

herpes na prática odontológica.  Brasília, 1994. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Coordenação 

Nacional de DST / AIDS. Manual de controle de doenças sexualmente 

transmissíveis, Brasília, 1999. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Coordenação 

Nacional de DST / AIDS. Controle de infecção e a prática odontológica em 

tempos de aids: manual e condutas.  Brasília, 2000. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde.  Doenças relacionadas ao trabalho: manual de 

procedimentos para os serviços de saúde.  Brasília, 2001. 



                                                                                                                                                       104 

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
���

BRASIL. Ministério da Saúde.  Saúde ambiental e gestão de resíduos de 

serviços de saúde/ Ministério da Saúde.  Brasília, 2002. Módulo 4, p.183. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Testes rápidos: considerações gerais para seu 

uso com ênfase na indicação de terapia anti-retroviral em situações de 

emergência. Brasília. Disponível em: 

http://www.aids.gov.br/final/diagnostico/aids/rapido.htm. Acesso em: 02 dez. 

2004a. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Brasília. Recomendação para terapia anti-

retroviral em adultos e adolescentes infectados pelo HIV. Disponível em: 

<http://www.aidas.gov.br >. Acesso em 30 nov. 2004b.  

 

BREVIDELLI, M.M. Exposição ocupacional aos vírus da AIDS e da Hepatite 

B: análise da Influência das crenças em saúde sobre a prática de reencapar 

agulhas. 1997. 152f. Dissertação (Mestrado) Universidade de São Paulo, São 

Paulo. 

 

BREVIDELLI, M.M.; ASSAYAG, R. E.; TURCATO JÚNIOR, G. Adesão às 

precauções universais: uma análise do comportamento da equipe de 

enfermagem. Revista Brasileira de Enfermagem, v.48, n.3, p.218-232, 1995. 

 

BULHÕES, I. Risco do trabalho de enfermagem, 2 ed. Rio de Janeiro: Folha 

Carioca, 1998. 278p. 
 

CARDO, D. Transmissão ocupacional de hepatite pelo vírus C. In: Foccacia, R. 

Tratado de hepatites virais. São Paulo, Atheneu, 2003. p.75-9.  

 

CARMO, M.R.C. Controle de infecção para a equipe odontológica. Disponível 

em <http://www.efoa.br/extensao/bisseguraodonto/controle>. Acesso em 22 jun. 

2004. 



                                                                                                                                                       105 

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
���

CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION - CDC.  

Recommended Infection Control Practices for Dentistry.  MMWR,  Atlanta, v. 42,  

n. RR-8, p. 1-12, May, 1993.  

 

CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION – CDC. 

Recommendations for prevention and control of hepatitis C virus (HCV) infection 

and HCV-related chronic disease.  MMWR, Atlanta,  v. 47,  n. RR-19. October 16, 

1998. 

 

CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION - CDC.  Update U.S. 

Public health service guidelines for the management of occupational exposures 

to HBV, HCV e HIV and recommendations for postexposure prophilaxis. MMWR, 

Atlanta, v.50, n. RR-11, P.1-52. 2001. 

 

CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION - CDC.  Guidelines 

for  Infection Control in dental health-care setting.  MMWR, Atlanta, v.19, n. 52 

(RR 17), p. 12-16, Dec. 2003.  

 

CHAKWAN, S.; GRUNINGER, S.E.; MIAW, C.; NEIDLE, E.A. Percutaneous 

injuries in practing dentists. JADA, v.126, p.1227-34, Sept. 1995. 

 

CLEVELAND, J.L.; GOOCH, B.F.; SHEARER, B.G.; LYERLA, R.L. Risk and 

prevention of hepatitis C virus infection: implications for dentistry. JADA, v.130, p. 

641-47, May, 1999. 

 

COSTA, M.A.F. Biossegurança: da prática a legal. Disponível em                             

<www.safetyguide.com.br/artigos/biosseg.htm>.  Acesso em 27 de março de 

2004. 

 

DOEBBELING, B. N. Lessons regarding percutaneous injuries among healthcare 

providers. Infection Control and Hospital Epidemiology. v.24, n.2, p.82-5, 

Feb.2003. 



                                                                                                                                                       106 

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
���

FERNANDES, A.T. Microbiologia da cavidade oral e suas implicações. In: 

APECIH. Controle de infecção na prática Odontológica. São Paulo, 2000. 

 

FERNANDES, A.T. Riscos de infecção para o cirurgião dentista e sua equipe: 

Agentes etiologicos/patologias, vias de transmissão e métodos diagnósticos. In: 

APECIH. Controle de infecção na prática Odontológica. São Paulo, 2000. 

 

GALVÃO, M.F. Biossegurança e suas repercussões legais. Jornal CRO/DF, 

jan/fev/mar/99. Disponível em  

<www.saude.gov.br/sps/areastecnicas/bucal/biosseg.htm>.  Acesso em 25 de 

março de 2004. 

 

GARNER, J.S. CDC - Guideline for prevention of surgical wound infections. Am. 

J. Infection Control. V.14, p. 71-82, Nov. 1996. 

 

GILLCRIST, J.A. Hepatitis viruses A, B, C, D, E  and G: implications for dental 

personnel. JADA, v.130, p. 509-20, Abr, 1999. 

 

GONZALEZ, C.D.; PRHUS, F.J.; SAMPSON, E. Clinical occupational bloodborne 

exposure in a dental school. Journal of Dental Education, v.58, n.3, p.217-20, 

1994.   

 

GRAZIANO, K.U.; GRAZIANO, R.W.; RODRIGUES, L.; BARROS, E.R. Controle 

de infecção na prática odontológica. In: FERNANDES, A.T. Infecções 

Hospitalares e suas interfaces na área da saúde. São Paulo, Atheneu, 2000. 

 

GUANDALINE, S.L.; MELO, N.S.F. O.; SANTOS, E.C.P. Biossegurança em 

Odontologia. 2.ed. Curitiba: Odontex - Dental Books, 1999. 

 

GUTIERREZ, E.B.; LOPES, M.H. Profilaxia vacinal. In: Foccacia, R. Tratado de 

hepatites virais. São Paulo, Atheneu, 2003. p.189-192. 



                                                                                                                                                       107 

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
���

HOEFEL, H.H.K.; SCHNEIDER, L.O.  O profissional da saúde na cadeia 

epidemiológica. In: RODRIGUES, E.A. et al.  Infecção Hospitalar – prevenção 

e controle. São Paulo: Sarvier, 1997. Cap. 2, p. 352. 

 

KENNEDY, J.E.; HASLER, J.F. Exposures to blood and body fluids among dental 

school-based dental health care workers. Journal of Dental Education. V.63, 

n.6, p.464-69, Jun. 1999. 

 

KERR, S.P.; BLANK, L.W. Percutaneous injuries among dental health care 

workers. Gen. Dent. v.47, n.2, p.146-51, Mar-Apr. 1999. 

 

KLEIN, R.S.; FREEMAN, K.; TAYLOR, P.E.; STEVENS, C.E. Occupational risk 

for hepatitis C virus infection among New York City dentists. Lancet, London, 

v.338, p.1539-1542, 1991. 

 

LASCALA, C.M.M. Análise do controle de infecção cruzada nos serviços de 

assistência odontológica das Unidades Básicas de Saúde do Município de 

Osasco. 2001. 114p. Dissertação (mestrado) – Faculdade de Saúde Pública, 

Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

LOEFSHE, H.J. Ecology of the oral flora. In: NISENGARD, R. J.; NEWMAN, M.G. 

Oral microbiology and immunology. 2.ed. Philadelphia: W. B. Saunders, 1994. 

p.307-19. 

 

McCARTHY, G.M.; KOVAL, J.J.; MACDONALD, K.M. Occupational injuries and 

exposures among Canadian dentists: the results of a national survey. Infec. 

Control Hosp. Epidemiol. v.20, n.5, p.331-36, May. 1999.  

 

MACHADO, A.A.; MARTINEZ, R.; HAIKAL, A.A.; RODRIGUES DA SILVA, 

M.C.V.  Advantages of the rapid HIV-1 test in occupational accidents with 

potentially contaminated material among health workers. Revista Instituto de 

Medicina Tropical de São Paulo. v.43, n.4, p.199-201, Jul-Aug. 2001. 



                                                                                                                                                       108 

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
���

MARTINS, A.M.E.B.L; BARRETO, S.M.  Vacinação contra hepatite B entre 

cirurgiões-dentista. Revista Saúde Pública. v.37, n.3, p.333-8. 2003. 

 

MENDES, R. Patologia do Trabalho. São Paulo: Atheneu, 2003. 

 

MILLER, M.; MORIATRY, W. Tuberculin sensitivity among Geogetown dental 

students. Georgetown Dental Journal. V.29, n.6, 1993. 

 

MORIYA, T.M. Escala de atitudes frente a aids: uma escala psicométrica. 

1992. 165p. Tese (livre docência) Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto,  

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. 

 

MOURA, R.S.; MENEZES, N.E.C.; MATOS, M.S. Barreira de proteção contra 

infecção cruzada usadas pela equipe odontológica (CD / ACD) em Centro de 

Saúde no Município de Salvador. Revista da ABOPREV: viver em saúde. V.5, 

n.1, p.47-55, Jan/Jun, 2002.

 

MURPHY, D.C.; YOUNAI, F.S. Risk of tuberculosis transmission in dentistry. 

AAOHN Journal. v.45, n.8, p.377-85, Aug. 1997. 

 

NHAMBA, L. A. Acidentes ocupacionais com material biológico entre 

profissionais de enfermagem em um hospital de Angola. 2004. 117p. 

Dissertação (mestrado em Enfermagem) Escola de Enfermagem de Ribeirão 

Preto,  Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. 

 

ODA, L.M.; ROCHA, S.S.; TEIXEIRA, P. Aids ocupacional: mitos e verdades. 

Revista Brasileira de Saúde Ocupacional. v.23, n.87/88, p.57-68, 1996. 

 

PAGLIARI, A.V.; MELO, N.S.F.O. Prevalência da vacinação contra hepatite B 

entre estudantes de odontologia da Universidade Federal do Paraná. Revista 

FOB. v.5, n.1/2, p.79-86, jan/jun. 1997. 



                                                                                                                                                       109 

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
���

PANAGAKOS, F.S.; SILVERSTEIN, J. Incidence of percutaneous injuries at a 

dental school: a 4-year retrospective study. Am. J. Infection Control. v.25, n.4, 

p.330-34, Aug. 1997. 

 

PEREIRA, M.S.; MORIYA, T.M. Infecção hospitalar – estrutura básica de 

vigilância e controle. Goiânia: A/B, 1994. 

 
PRADO, M.A. TELES, S.A.; BARBOSA, M.A.; SOUSA, J.T. et al.   A equipe de 

saúde frente aos acidentes com material biológico. Revista Nursing, São Paulo, 

v.2, n.19, p.22-24, dez 1999. 

 
RAMOS-GOMEZ, F. et al. Accidental exposures to blood and body fluids among 

health care workers in dental teaching clinics: a prospective study. JADA, v.128, 

p. 1253-61,  Sept. 1997. 

 

REIS, R.K.; GIR, E.; CANINI, S.R.M.S. Accidents with biological material among 

undergratuate nursing students in a public Brasilian University. The Brazilian 

Journal of infectious diseases. v.8, n.1, p.18-24. 2004. 

 

RESENDE, M.R. Tuberculose: aspectos gerais. Disponível em 

<http://riscobiologico.org/patogenos/hepatc.htm>.  Acesso em 27 de março 

2004a. 

 

RESENDE, M.R. Tuberculose: risco em profissionais da área da saúde. 

Disponível em <http://riscobiologico.org/patogenos/tb/riscos.htm>.  Acesso em 27 

de março 2004b. 

 

RISCO biológico. Disponível em: <http://www.riscobiológico.org.  Acesso em 11 

mar. 2004. 

 

SANTOS, I.F.  Riscos biológicos: análise e propostas de prevenção no 

Hospital das Clínicas de Marília – SP. 2002. 156f. Tese (Doutorado). Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Ribeirão Preto. 



                                                                                                                                                       110 

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
���

SANTOS, M.V.  Medidas de prevenção das infecções ocupacionais. In: APECIH. 

Controle de infecção na prática Odontológica. São Paulo, 2000. 

 

SARQUIS, L.M.M.; FELLI, V.E.A.  O uso de equipamentos de proteção individual 

entre os trabalhadores de enfermagem acidentados com instrumentos pérfuro-

cortantes. Revista Brasileira de Enfermagem, v. 53, n.4, p. 564-573, out/dez. 

2000. 

 

SÊCCO, I.A.O.  Acidentes de trabalho com material biológico na equipe de 

enfermagem de hospital escola público de Londrina- PR. 2002. 237f. 

Dissertação (Mestrado em Saúde coletiva ) Universidade Estadual de Londrina. 

Londrina. 

 

SHIMIZU, H.E.; RIBEIRO, E.J.G. Ocorrência de acidente de trabalho por 

materiais perfurocortantes e fluidos biológicos em estudantes e trabalhadores da 

saúde de um hospital escola de Brasília. Revista Escola Enfermagem 

USP.v.36, n.4, p. 367-75, 2002. 

 

SILVA, P.E.B.; PATROCÍNIO, M.C.;NEVES, A.C.C. Avaliação da conduta de 

biossegurança em clínicas odontológicas de graduação. Revista Biociências – 

UNITAU, v.8, n.1, 2002.

 

SIQUEIRA, J.T.T. Procedimentos Odontológicos e seu grau de invasibilidade. In: 

APECIH. Controle de infecção na prática Odontológica. São Paulo, 2000. 

 

SMITH, A.J.; CAMERON, S.O.; KENNEDY, D. Management of needlestick 

injuries in general dental practice. British Dental Journal. V.190, n.12, p.645-50, 

Jun. 2001. 

 

SOARES, E.S.; PINHEIRO, A.L.B.; COSTA, L.J.; SAMPAIO, M.C.C. et al 

Conhecimento de estudantes de odontologia da UFPB com relação à aids e 

hepatite B. Pesq. Bras. Odontoped. Clin. Integr. V.2, n.1, p.24-29, jan./abr. 

2002. 



                                                                                                                                                       111 

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
���

SOUZA, A.C.S. Risco biológico e biossegurança no cotidiano de 

enfermeiros e auxiliares de enfermagem. 2001. 184f. Tese (Doutorado), 

Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. São 

Paulo. 

 

TEIXEIRA, M; SANTOS, M. V. Responsabilidade no controle de infecção. São 

Paulo, Revista  APCD, v. 53, n. 3, p. 178-189, maio/junho, 1999. 

 

TEIXEIRA, P. J.; VALLE, S. Biossegurança: uma abordagem multidisciplinar. 

Rio de Janeiro: Fio Cruz, 1996. 362p. 

 

TENGAN, F.M. Fatores de risco associados à infecção pelo vírus da 

hepatite C. 1997, 139p. Tese (doutorado) Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo. São Paulo. 

 

TEREZHALMY, G.T. Putting it all together: the patient health evaluation. In: 

COTTONE, J.A.; TEREZHALMY, G.T.; MOLINARI, J.A. Pratical infection 

control dentistry. 2.ed. Philadelphia: Willians & Wilkins,  1996a. cap.6, p. 103-

24. 

 

TEREZHALMY, G.T. Putting it all together: the patient health evaluation. In: 

COTTONE, J.A.; TEREZHALMY, G.T.; MOLINARI, J.A. Pratical infection 

control dentistry. 2.ed. Philadelphia: Willians & Wilkins,  1996b. cap.5, p. 84-

102. 

 

THOMAS D.L. et al. Occupational risk of hepatitis C infections among general 

dentistis and oral surgeons in North America. Am J. Med.  n. 100, p. 41-5, 1996. 

 

TIPPLE, A.F.V.  As interfaces do controle de infecção em uma instituição de 

ensino odontológico. Ribeirão  Preto, 2000. Tese (doutorado) Universidade de 

São Paulo. 



                                                                                                                                                       112 

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
���

TIPPLE, A.F.V.; PEREIRA, S.P.; HAYASHIDA, M.; MORIYA, T.M. et al. O ensino 

do controle de infecção: um ensaio teórico-prático. Revista Latino-am 

Enfermagem. n. 11, v. 2, p. 245-50, 2003. 

 

UEL – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA. Relatório administrativo 

do Centro Odontológico Universitário Norte do Paraná.  Londrina: UEL, 

1993. 

 

UEL – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA. Relatório 2002: 

Administração e desenvolvimento do Centro Odontológico Universitário Norte do 

Paraná.  Londrina: UEL, 2003.   Material mimeografado. 

 

WHO – WORLD HEALTH ORGANIZATION. Health topics: hepatitis. 2000. 
Disponível em: http://www.who.int/topics/hepatitis. Acesso em 28/11/2004. 
 

YOUNAI, F.S.; MURPHY, D.C.; KOTELCHUCK, D. Occupational exposures to 

blood in a dental teaching environment: results of a ten-year surveillance study. 

Journal of Dental Education. v. 65, n.5, p.436-48, May. 2001. 

 

ZOBOLI, E.L.C.P.  A bioética e a enfermagem do trabalho. In: CARVALHO, G. 

M. et al. Enfermagem do trabalho.  São Paulo: EPU, 2001. Cap. 7, p. 79-95. 

 

ZAKRZEWSKA, J.M.; GREENWOOD, I.; JACKSON, J. Introducing safety 

syringes into a UK dental school – a controlled study. British Dental Journal. 

v.190, n.2, p.88-92, Jan. 2001.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��������	��������	��������	







APÊNDICE   A 

 

ESCLARECIMENTO  AOS  ALUNOS 

 
Estamos desenvolvendo uma pesquisa intitulada “Acidentes com 

material biológico potencialmente contaminado em alunos de um curso de 

odontologia do interior do Estado do Paraná”, tendo como objetivos verificar a 

ocorrência de acidentes com material biológico potencialmente contaminado e os fatores 

de riscos envolvidos, em alunos do Curso de Odontologia.    

 
Estudos desta natureza são de relevada importância, pois para a 

implementação de qualquer programa de saúde é necessário conhecer a situação do 

problema.  Sabe-se que os profissionais da área de saúde estão expostos a uma 

variedade de riscos ocupacionais, dentre eles acidentes com materiais potencialmente 

contaminados, que podem levar à aquisição de doenças como a aids, as hepatites, de 

graves conseqüências. 

 
Em sendo enfermeira desta instituição de ensino, venho observando 

com certa freqüência a ocorrência de acidentes em alunos de odontologia, o que me tem 

causado grande preocupação e o reconhecimento da necessidade urgente de 

implantação e implementação de medidas de efetivas de prevenção e controle destes 

acidentes. 

  
Assim, venho convidá-lo a participar deste estudo, respondendo ao 

questionário anexo. Sua colaboração será de extrema importância, pois os dados 

extraídos deste material irão servir de base para o diagnóstico da situação dos acidentes 

com materiais potencialmente contaminados, em alunos de odontologia. 

 
Em aceitando responder o questionário, por favor, leia e assine o termo 

de consentimento livre e esclarecido que se encontra anexo. 

 
Atenciosamente, 

 

                                     _________________________________ 

�����������������	
�
�����������
�������

 



APÊNDICE   B 

 
TERMO   DE   CONSENTIMENTO   LIVRE   E   ESCLARECIDO   PARA 

REALIZAÇÃO   DA   PESQUISA 

 

 

ILMA SRª   

PATRÍCIA  HELENA  VIVAN  RIBEIRO 

 

 

Eu, ______________________________________________________________,    

RG _____________________ declaro que após convenientemente esclarecido 

pelo pesquisador e ter entendido o que me foi explicado, consinto em participar da 

presente pesquisa denominada “Acidentes com material biológico 

potencialmente contaminado em alunos de um curso de odontologia do 

interior do Estado do Paraná.”  

 

Autorizo a utilização dos dados do questionário por mim respondido para a 

realização do estudo. Tenho conhecimento do seu caráter científico, sendo minha 

participação estritamente voluntária. Estou ciente de que as informações serão 

tratadas com sigilo e privacidade, sem exposição do respondente ou da instituição 

e de que não sofrerei nenhum tipo de sanção ou prejuízo, caso me recuse a 

participar, ou decida a qualquer momento, desistir da minha participação. 

 

______________________________________ 

ASSINATURA  DO  SUJEITO  DE  PESQUISA 

 

 

__________________________________ 

  ASSINATURA  DO  PESQUISADOR 

 



APÊNDICE  C 

QUESTIONÁRIO 
 
          
NOME: ______________________________________________________  
        
IDADE: _______  ANOS           
          
SEXO:   MASCULINO (    )                             FEMININO (     )              
             
ANO DO CURSO DE ODONTOLOGIA:   2º (    )      3º (    )     4º (    )       5º (    )   
       
 
          

 
 

EXPOSIÇÃO  ACIDENTAL COM  MATERIAL  BIOLÓGICO   POTENCIALMENTE 
CONTAMINADO   É  TODO  CONTATO  INDESEJADO  COM  SANGUE,  SALIVA          
E  DEMAIS   FLUIDOS   CORPÓREOS   QUE   PODEM   OCORRER   ATRAVÉS          

DE  CORTES,  PERFURAÇÕES  OU  RESPINGOS  EM  PELE  ÍNTEGRA,            
NÃO   ÍNTEGRA   OU   MUCOSAS.  

      
 
 
          
1. Considerando  a definição acima, você  sofreu  alguma  exposição acidental 

com  material  biológico potencialmente contaminado, em suas atividade clínicas 

 enquanto acadêmico nesta instituição de ensino?      

      
      
                (     ) Sim                                                              (     ) Não      
      
      
      

 

      
                                                                     
        
  
    
    
 
 

Por favor, responda 
as questões das 

páginas seguintes. 

Por favor, devolva o 
questionário  para a 

pesquisadora e obrigada 
por sua atenção e 

colaboração. 



117                                                                                                                                                                 

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��
  
  

2. QUANTAS  VEZES  VOCÊ  SOFREU  EXPOSIÇÃO  ACIDENTAL?    
   
1 vez (    ) 2 vezes (    )  3 vezes (    )  4 vezes (    )  5 vezes (    )  Mais de 5 vezes (     )   
     
ESPECIFICAR:____________________________________________________________________ 
           

3. QUAL(IS)  FOI(RAM) O(S) TIPO(S) DE ACIDENTE(S)?      

     ACIDENTE  PERCUTÂNEO              
     1 vez (    )  2 vezes (    )  3 vezes (    )  4 vezes (    )   5 vezes ou mais (    )   
 
     EXPOSIÇÃO  EM  PELE  NÃO  ÍNTEGRA  (LESADA)      
     1 vez (    )  2 vezes (    )  3 vezes (    )  4 vezes (    )   5 vezes ou mais (    )   
 
     EXPOSIÇÃO  EM  PELE  ÍNTEGRA       
     1 vez (    )  2 vezes (    )  3 vezes (    )  4 vezes (    )   5 vezes ou mais (    )  
 

EXPOSIÇÃO  EM  MUCOSA      
1 vez (    )  2 vezes (    )  3 vezes (    )  4 vezes (    )   5 vezes ou mais (    )  

      

4.  QUAL(IS)  FOI(RAM)  A(S)  REGIÃO(ÕES)  DO  CORPO  AFETADA(S)?     
OLHOS      
1 vez (    )  2 vezes (    )  3 vezes (    )   4 vezes (    )   5 vezes ou mais (    )  

 
NARIZ      
1 vez (    )  2 vezes (    )   3 vezes (    )   4 vezes (    )   5 vezes ou mais (    )  

 
BOCA      
1 vez (    )  2 vezes (    )  3 vezes(     )  4 vezes (    )   5 vezes ou mais (    )  

 
MÃO      
1 vez (    )  2 vezes (    )  3 vezes (    )  4 vezes (    )   5 vezes ou mais (    )  

 
DEDO             
1 vez (    )   2 vezes (    )  3 vezes (    )  4 vezes (    )   5 vezes ou mais (    )  

          
OUTRO(s)   especifique: _____________________________________________ 
1 vez (    )   2 vezes (    )  3 vezes (    )  4 vezes (    )   5 vezes ou mais (    )   

 

5. EM  QUE  CIRCUNSTÂNCIA(S)   OCORREU(RAM)  A(S)  EXPOSIÇÃO(ES)   
     ACIDENTAL(IS)?    
 
 5.1 DURANTE O  ATENDIMENTO  AO  PACIENTE               
     
 INSERINDO  A  AGULHA  NO TECIDO        
 1 vez (    )   2 vezes (    )  3 vezes (    )  4 vezes (    )       5 vezes ou mais (    )  
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 UTILIZANDO INSTRUMENTO  COM  FORÇA       
 1 vez (    )  2 vezes (    )  3 vezes (    )  4 vezes (    )   5 vezes ou mais (    )  
            
 PACIENTE  SE  MOVEU           
 1 vez (    )  2 vezes (    )  3 vezes (    )  4 vezes (    )   5 vezes ou mais (    )  
   
 REMOVENDO  AGULHA          
     1 vez (    )  2 vezes (    )  3 vezes (    )  4 vezes (    )   5 vezes ou mais (    )  
    

PASSANDO  OU TRANSFERINDO  INSTRUMENTO      
1 vez (    )  2 vezes (    )  3 vezes (    )  4 vezes (    )   5 vezes ou mais (    )  

            
COLIDIU  COM  OUTRA  PESSOA  E/OU  INSTRUMENTO     
1 vez (    )  2 vezes (    )  3 vezes (    )  4 vezes (    )   5 vezes ou mais (    )  

            
UTILIZANDO NORMALMENTE UM INSTRUMENTO      
1 vez  (    )  2 vezes (    )   3 vezes (    )  4 vezes (    )       5 vezes ou mais (    )  

                 

5.2 APÓS  O  ATENDIMENTO  AO  PACIENTE 
  
REALIZANDO  LIMPEZA  DO  INSTRUMENTAL      
1 vez (    )  2 vezes (    )  3 vezes (    )  4 vezes (    )       5 vezes ou mais (    )   
 
RETIRANDO  A  AGULHA  DA  SERINGA  CARPULE      
1 vez (    )   2 vezes (    )   3 vezes (    )  4 vezes (    )   5 vezes ou mais (    )  
  
REENCAPANDO  AGULHA         
1 vez (    )   2 vezes (    )  3 vezes (    )  4 vezes (    )   5 vezes ou mais (    )   
 
CARREGANDO   MUITOS   MATERIAIS   EM   SUAS   MÃOS     
1 vez (    )  2 vezes (    )  3 vezes (    )  4 vezes (    )   5 vezes ou mais (    )  
  
DESMONTANDO  MATERIAIS  (BISTURI,  ALTA  ROTAÇÃO)    
1 vez (    )  2 vezes (    )  3 vezes (    )  4 vezes (    )   5 vezes ou mais (    )   
 
COLIDIU  COM  OUTRA  PESSOA  E/OU  INSTRUMENTO     
1 vez (    )  2 vezes (    )   3 vezes (    )   4 vezes (    )   5 vezes ou mais (    )   

 

6.  EM  QUAL(IS)  DISCIPLINA(S)  VOCÊ  ESTAVA  PRESTANDO  ATENDIMENTO NO  
       MOMENTO DA(S)  EXPOSIÇÃO(ES)  ACIDENTAL(IS)?           
         

ESTOMATOLOGIA           
1 vez (    )    2 vezes (    )  3 vezes (    )   4 vezes (    )       5 vezes ou mais (    )  
       
CIRURGIA      
1 vez (    )    2 vezes (    )  3 vezes (    )     4 vezes (    )   5 vezes ou mais (    ) 
   
PERIODONTIA      
1 vez (    )    2 vezes (    )  3 vezes (    )   4 vezes (    )   5 vezes ou mais (    )  
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ENDODONTIA   
1 vez (    )    2 vezes (    )  3 vezes (    )   4 vezes (    )   5 vezes ou mais (    )  
 
PRÓTESE      
1 vez (    )    2 vezes (    )  3 vezes (    )   4 vezes (    )   5 vezes ou mais (    )  

 
ORTODONTIA      
1 vez (    )   2 vezes (    )  3 vezes (    )   4 vezes (    )   5 vezes ou mais (    )  

 
ODONTOPEDIATRIA      
1 vez (    )   2 vezes (    )  3 vezes (    )   4 vezes (    )   5 vezes ou mais (    )  

   
CLÍNICA INTEGRADA      
1 vez (    )   2 vezes (    )  3 vezes (    )  4 vezes (    )   5 vezes ou mais (    )  

      

7.  QUAL(IS)  FOI(RAM)  O(S)   OBJETO(S)   CAUSADOR(ES)  DA(S)    EXPOSIÇÃO(ES)   
      ACIDENTAL(IS)   DURANTE   A(S)   RESPECTIVA(S)   MANIPULAÇÃO(ÕES)?    
   

7.1 MANIPULANDO  AGULHA         

DE  ANESTESIA       

1 vez (    ) 2 vezes (    )  3 vezes (    )  4 vezes (    )   5 vezes ou mais (    )  

  
DE  IRRIGAÇÃO       
1 vez (    ) 2 vezes (    )  3 vezes (    )  4 vezes (    )   5 vezes ou mais (    )  

  
DE  SUTURA       
1 vez (    ) 2 vezes (    )  3 vezes (    )  4 vezes (    )   5 vezes ou mais (    )   

 

7.2 INSTRUMENTOS  PERIODONTAIS       

CURETA       

1 vez (    ) 2 vezes (    )  3 vezes (    )  4 vezes (    )   5 vezes ou mais (    )   
 
FOICE      
1 vez (    ) 2 vezes (    )  3 vezes (    )  4 vezes (    )   5 vezes ou mais (    )  
 
ENXADA       
1 vez (    ) 2 vezes (    )  3 vezes (    )  4 vezes (    )   5 vezes ou mais (    )  
 
CIZÉL      
1 vez (    ) 2 vezes (    )  3 vezes (    )  4 vezes (    )   5 vezes ou mais (    )  
 
SONDA      
1 vez (    ) 2 vezes (    )  3 vezes (    )  4 vezes (    )   5 vezes ou mais (    )  
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7.3  INSTRUMENTOS  RESTAURADORES      

BROCAS      
1 vez (    ) 2 vezes (    )  3 vezes (    )  4 vezes (    )   5 vezes ou mais (    )  
 
MATRIZ      
1 vez (    ) 2 vezes (    )  3 vezes (    )  4 vezes (    )   5 vezes ou mais (    )  
 

7.4  INSTRUMENTOS ENDODÔNTICOS          

LIMAS          
1 vez (    ) 2 vezes (    )  3 vezes (    )  4 vezes (    )   5 vezes ou mais (    )   
    
ESPAÇADOR          
1 vez (    ) 2 vezes (    )  3 vezes (    )  4 vezes (    )   5 vezes ou mais (    )   
 

7.5  INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS          

FÓRCEPS          
1 vez (    ) 2 vezes (    )  3 vezes (    )  4 vezes (    )   5 vezes ou mais (    )   
    
ALAVANCA          
1 vez (    ) 2 vezes (    )  3 vezes (    )  4 vezes (    )   5 vezes ou mais (    )   
 

CIZÉL          
1 vez (    ) 2 vezes (    )  3 vezes (    )  4 vezes (    )   5 vezes ou mais (    )    
 
TESOURA          
1 vez (    ) 2 vezes (    )  3 vezes (    )  4 vezes (    )   5 vezes ou mais (    )  
 
BISTURI      
1 vez (    ) 2 vezes (    )  3 vezes (    )  4 vezes (    )   5 vezes ou mais (    )  

 
8.  HAVIA   PRESENÇA  DE  SANGUE  VISÍVEL  NO(S)  INSTRUMENTO(S)/MATERIAL(IS)   
QUE  PROVOCOU(RAM)  A(S)   EXPOSIÇÃO(ES)   ACIDENTAL(IS)?      

 

SIM      
1 vez (    ) 2 vezes (    )  3 vezes (    )  4 vezes (    )   5 vezes ou mais (    )  
 
NÃO      
1 vez (    ) 2 vezes (    )  3 vezes (    )  4 vezes (    )   5 vezes ou mais (    )  

 

9.  COMO   VOCÊ   CLASSIFICARIA   A  SEVERIDADE   DA(S)  EXPOSIÇÃO(ES)     
      ACIDENTAL(IS)   QUE   SOFREU?      

 
SUPERFICIAL (SEM  SANGRAMENTO)       
1 vez (    ) 2 vezes (    )  3 vezes  (    ) 4 vezes (    )   5 vezes ou mais (    )  
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MODERADA  (SANGRAMENTO  MÍNIMO)      
1 vez (    )  2 vezes (    )   3 vezes (    )   4 vezes (    )   5 vezes ou mais (    )

  
 
PROFUNDA (SANGRAMENTO  ABUNDANTE)      
1 vez (    )  2 vezes (    )   3 vezes (    )   4 vezes (    )   5 vezes ou mais (    )

  

10. VOCÊ   ESTAVA   USANDO  EQUIPAMENTO(S)  DE  PROTEÇÃO  INDIVIDUAL   –   EPI    
        NO  MOMENTO   DA   EXPOSIÇÃO   ACIDENTAL?      

      10.1   SIM      

    LUVAS  DE  PROCEDIMENTO      
    1 vez (    )  2 vezes (    )   3 vezes (    )   4 vezes (    )   5 vezes ou mais (    )

  
    LUVAS  CIRÚRGICAS      
    1 vez (    )  2 vezes (    )   3 vezes (    )   4 vezes (    )   5 vezes ou mais (    )

  
     LUVAS  GROSSAS  DE  BORRACHA      
    1 vez (    )  2 vezes (    )   3 vezes (    )   4 vezes (    )   5 vezes ou mais (    )

  
    ÓCULOS  DE  PROTEÇÃO      
     1 vez (    )  2 vezes (    )   3 vezes (    )   4 vezes (    )   5 vezes ou mais (    )

  
    MÁSCARA      
     1 vez (    )  2 vezes (    )   3 vezes (    )   4 vezes (    )   5 vezes ou mais (    )

  
    GORRO      
    1 vez (    )  2 vezes (    )   3 vezes (    )   4 vezes (    )   5 vezes ou mais (    )

  
   JALECO      

    1 vez (    )  2 vezes (    )   3 vezes (    )   4 vezes (    )   5 vezes ou mais (    )
  
  
  10.2  NÃO      

  1 vez (    )       2 vezes (    )  3 vezes (    )   4 vezes (    )   5 vezes ou mais (    )
  
 POR  QUE? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 

11.  REALIZOU PROCEDIMENTO(S) EM RELAÇÃO AO(S) LOCAL(IS) DO(S) ACIDENTE(S)? 
   
    11.1  SIM      

   ESPREMEU      
 1 vez (    ) 2 vezes (    )   3 vezes (    )   4 vezes (    )   5 vezes ou mais (    ) 
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LAVOU  COM  ÁGUA  E  SABÃO      
1 vez (    )  2 vezes (    )   3 vezes (    )   4 vezes (    )   5 vezes ou mais (    ) 
 
USOU   ANTISSÉPTICO      
1 vez (    )  2 vezes (    )   3 vezes (    )   4 vezes (    )   5 vezes ou mais (    ) 
 

       
  11.2   NÃO      
 
 POR  QUE? ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 

12.  REALIZOU   OUTROS   PROCEDIMENTOS   APÓS O(S)   ACIDENTE(S)?      
      
       12.1  SIM      

 1 vez (    )  2 vezes (    )   3 vezes (    )   4 vezes (    )   5 vezes ou mais (    ) 
 

           
           12.1.1  PROCUROU  ATENDIMENTO:      

     NO  HOSPITAL  UNIVERSITÁRIO      

1 vez (    )  2 vezes (    )    3 vezes (    )   4 vezes (    )   5 vezes ou mais (    )
  

     EM OUTRO LOCAL (ESPECIFIQUE) 

________________________________________________________________________ 

 

     1 vez (    )  2 vezes (    )   3 vezes (    )   4 vezes (    )   5 vezes ou mais (    ) 

 

      12.1.2  MEDIDAS TOMADAS:      
      
         FOI  COLETADO  SANGUE  PARA  A  REALIZAÇÃO  DAS  SOROLOGIAS  DO  PACIENTE  
       FONTE? 
    SIM     (    )      

 1 vez  (    )  2 vezes (    )   3 vezes (    )   4 vezes (    )       5 vezes ou mais (    )     
 

 HIV           
 1 vez  (    )  2 vezes (    )   3 vezes (    )   4 vezes (    )   5 vezes ou mais (    ) 
 
 HBV      
 1 vez  (    )  2 vezes (    )   3 vezes (    )   4 vezes (    )   5 vezes ou mais (    ) 
 
 HBC                                           
 1 vez  (    )  2 vezes (    )   3 vezes (    )   4 vezes (    )   5 vezes ou mais (    )

  
 NÃO    (    )      
 1 vez  (    )  2 vezes (    )   3 vezes (    )   4 vezes (    )   5 vezes ou mais (    ) 
  

POR  QUE? _________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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     FOI  COLETADO  SANGUE PARA  A  REALIZAÇÃO  DAS SUAS  SOROLOGIAS?   
   
     SIM   (    )      

 1 vez  (    )  2 vezes (    )   3 vezes (    )   4 vezes (    )       5 vezes ou mais (    )     
 

 HIV           
 1 vez  (    )  2 vezes (    )   3 vezes (    )   4 vezes (    )   5 vezes ou mais (    ) 
 
 HBV      
 1 vez  (    )  2 vezes (    )   3 vezes (    )   4 vezes (    )   5 vezes ou mais (    ) 
 
 HBC                                           
 1 vez  (    )  2 vezes (    )   3 vezes (    )   4 vezes (    )   5 vezes ou mais (    )

  
 NÃO    (    )      
 1 vez  (    )  2 vezes (    )   3 vezes (    )   4 vezes (    )   5 vezes ou mais (    ) 
  

POR  QUE? __________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________    
___________________________________________________________________________

   
  OS  RESULTADOS  DOS  TESTES  ORIENTARAM  AS  PROFILAXIAS?      

   
 SIM   (     )             
1 vez (    )  2 vezes  (    )  3 vezes (    )   4 vezes (    )   5 vezes ou mais (    )

  
NÃO   (    )             
1 vez (    )  2 vezes (    )   3 vezes (    )   4 vezes (    )   5 vezes ou mais (    ) 
   
 

  RECEBEU   MEDICAMENTO(S)  PROFILÁTICO(S)       
  
 SIM    (    )             
1 vez  (    )  2 vezes  (    )  3 vezes (    )   4 vezes (    )   5 vezes ou mais (    )

  
NÃO   (    )             
1 vez  (    )  2 vezes (    )   3 vezes (    )   4 vezes (    )   5 vezes ou mais (    ) 
   

   
      TOMOU  AS  DOSES  CONFORME  ORIENTAÇÃO?        

  SIM     (    )             
 1 vez  (    )  2 vezes  (    )  3 vezes (    )   4 vezes (    )   5 vezes ou mais (    )

  
 NÃO   (     )             
 1 vez (     )  2 vezes (    )   3 vezes (    )   4 vezes (    )   5 vezes ou mais (    ) 

 
POR  QUE? __________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

   

  NÃO   RECEBEU   MEDICAMENTO   PROFILÁTICO?          

1 vez (    )  2 vezes (    )   3 vezes (    )   4 vezes (    )   5 vezes ou mais (    ) 
 



124                                                                                                                                                                 

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��
  
  

POR  QUE? __________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 

12.2  NÃO   PROCUROU   ATENDIMENTO:               

1 vez (    )  2 vezes (    )   3 vezes (    )   4 vezes (    )   5 vezes ou mais (    )
      

POR  QUE? __________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 

 
13.  VOCÊ   ACREDITA   QUE   HOUVE   SITUAÇÕES   QUE  FAVORECERAM A(S)    

         EXPOSIÇÃO(ES)   ACIDENTAL(IS) ?       
      
                 SIM   (    )                          NÃO  (    )  
      
      
      
 

(    ) STRESS      
(    ) PRESSA      
(    ) EMERGÊNCIA      
(    ) CANSAÇO      
(    ) SOBRECARGA DE TRABALHO      
(    ) DISTRAÇÃO      
(    ) POUCA  ILUMINAÇÃO      
(    ) PAVIMENTO  ESCORREGADIO      
(    ) POUCA  EXPERIÊNCIA  NAQUELE  PROCEDIMENTO     
(    ) PRESENÇA  DO  PROFESSOR      
(    ) PRESENÇA  DE  OUTROS      
(    ) MATERIAL  INADEQUADO  PARA  O  PROCEDIMENTO    
(    ) LOCAL  PARA  LAVAGEM  DE  INSTRUMENTAL  INADEQUADO   
(    ) OUTRO(S) ESPECIFIQUE: __________________________________________________

      

 
14. VOCÊ   É   VACINADO  CONTRA  HEPATITE  B?      
      

   SIM (    ) 
      

   (     )  1 DOSE      
   (     )  2 DOSES      
   (     )  3 DOSES      

      
   NÃO (    ) 

 
 POR  QUE? __________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
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15.  VOCÊ   ACREDITA  QUE   HAJA,  NOS   LOCAIS   DE   ATUAÇÃO   DE  SUAS    
         ATIVIDADES CLÍNICAS,    FATORES     (AMBIENTAIS   OU   PSICOSSOCIAIS)      
         QUE    FAVORECEM    A    OCORRÊNCIA  DE  ACIDENTES?    
   
         SIM  (     )                           NÃO  (     )   
      
      
 
 
 
ESPECIFIQUE: ____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
      
 

16.  VOCÊ  TERIA  ALGUMA  SUGESTÃO  PARA  PREVENIR  E/OU  CONTROLAR    
         ACIDENTES  COM MATERIAL   POTENCIALMENTE   CONTAMINADO?      
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
 
17. GOSTARIA  DE  FAZER MAIS  ALGUM  COMENTÁRIO  QUE  NÃO  FOI  ATENDIDO   
        NESTE  QUESTIONÁRIO?      
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
      
 
 

   
 
 
 

AGRADEÇO   SUA   ATENÇÃO    E   COLABORAÇÃO 
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ANEXO   A 

PARECER DO COMITÊ   DE   ÉTICA  EM   PESQUISA  DO   HURNP,  
DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 

 

 
 
 
 

HOSPITAL  UNIVERSITÁRIO  REGIONAL  DO  NORTE  DO  PARANÁ 

COMITÊ  DE  ÉTICA  EM  PESQUISA 
 
 

LONDRINA, 05   DE  MAIO  DE  2004. 
 

PARECER  CEP  229/04 
 

À SRA. 
PATRÍCIA  HELENA  VIVAN  RIBEIRO 
UNIVERSIDADE  ESTADUAL  DE  LONDRINA 
NESTA 
 
 

 

Prezada  Senhora, 
 

 O Comitê de Ética em Pesquisa analisou e aprovou o Projeto de Pesquisa 
"ACIDENTES  COM  MATERIAL  BIOLÓGICO  POTENCIALMENTE  CONTAMINADO  EM  
ALUNOS  DE  UM  CURSO  DE  ODONTOLOGIA  DO  INTERIOR  DO  ESTADO  DO  PARANÁ", 
bem como o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido que está de acordo com a 
Resolução 196/96 - CNS. 
 

            Atenciosamente, 

             

Prof. Dr. José Eduardo de Siqueira 
Coordenador em exercício do Comitê 

de Ética em Pesquisa da UEL 
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ANEXO  B 

GRADE  CURRICULAR  DO  CURSO  DE  ODONTOLOGIA 
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I) INTRODUÇÃO 

� O que se expõe a seguir são alguns dos aspectos relevantes dentre outros 
relacionados à exposição ocupacional ao HIV, vírus da hepatite B e C presentes 
em material biológico. A exposição a material biológico pelo Profissional de 
Saúde (PS) carreia risco variável de infecção por patógenos relacionados à 
transmissão pela via sanguínea.  
 A transmissão do vírus da hepatite B em exposição percutânea envolvendo 
sangue sabidamente infectado pelo HBV e com presença de HBeAg: o risco de 
hepatite clínica varia entre 22 a 31%, e o da evidência sorológica de 37 a 62%; 
somente presença de HBsAg (HBeAg negativo) o risco de hepatite clínica varia 
de 1 a 6% e o da soroconversão 23 a 37%. 
 Para a hepatite C a incidência média de soroconversão após exposição 
percutânea com sangue sabidamente infectado pelo HCV é de 1,8% (variando de 
0 a 7%). Para o HIV o risco de exposição ocupacional a perfurocortante  
confirmado com sangue sabidamente positivo, é de 0,32% (IC 95% = 0,2 – 0,5%) 
e para contato com mucosa ou pele lesada é de 0,09% (IC 95% = 0,006 – 0,5%). 
O risco após exposição envolvendo pele não-íntegra não é precisamente 
quantificado, estimando-se que ele seja inferior ao risco da exposição de mucosa 
(Brasil, 2004). 
�

RISCO   DE   TRANSMISSÃO   DE   ACORDO   COM   O                   
MATERIAL   BIOLÓGICO VÍRUS 

Com risco Sem risco 

HBV 

Sangue e seus produtos 

Sêmen, secreção vaginal, fluidos 
orgânicos com sangue, 

Saliva, cultura de vírus 

Suor, fezes, urina, escarro, secreção 
traqueal 

HCV 
Sangue e seus produtos, fluidos 

orgânicos com sangue, cultura de 
vírus 

Suor, saliva �, fezes, urina, escarro, 
secreção traqueal, sêmen, secreção 

vaginal 

HIV 

Sangue e seus produtos, fluidos 
orgânicos com sangue, sêmen. 

Secreção vaginal, líquor, 
exsudatos, líquido pleural, 

pericárdico, peritoneal, sinovial, 
amniótico, tecidos orgânicos, 

cultura de vírus 

Suor, saliva �, urina, fezes, escarro, 
secreção traqueal 

�Em procedimento odontológico o risco de transmissão ocupacional deve ser 
considerado, pela possibilidade de sangramento associado. 
�

��
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II - MEDIDAS PREVENTIVAS - PRÉ-EXPOSIÇÃO 
 
1. Não reencapar as agulhas utilizadas. 
 
2. As agulhas, escalpes, lâminas de bisturi e outros materiais 

perfurocortantes, mesmo estéreis, deverão ser desprezados em 
recipientes de paredes rígidas, resistentes e com tampa. 

 
3. Desprezar as agulhas nestes recipientes sem desconectá-las das 

seringas. 
 
4. Não deformar as agulhas e não utilizá-las para fixar papéis. 
 
5. Substituir o recipiente para descarte do material perfurocortante 

quando este atingir 2/3 de sua capacidade ou até aproximadamente 5 
cm da abertura. Colocar o recipiente próximo ao local onde é 
realizado o procedimento e em local de livre acesso do usuário. O 
recipiente deve estar em altura que seja visualizada a abertura por 
todos que o utilizem. 

 
6. Manter total atenção durante as atividades que utilizem material 

perfurocortante ou material orgânico. A imobilização do paciente 
agitado durante estes procedimentos deve ser garantida, se 
necessário, por contenção adequada ou com a colaboração de outros 
profissionais. 

 
7. Jamais utilizar os próprios dedos como anteparo para proteção da 

ponta da agulha com borracha durante coleta de gasometria. Colocar 
a borracha com ajuda de um anteparo rígido e imóvel, tais como: 
mesas acessórias, cubas, etc., “pescando a capa”, somente utilizando 
uma das mãos. 

 
8. Utilizar sempre material de apoio, como bandejas, cubas rim, durante 

as punções venosas e outros procedimentos invasivos. Caso o 
reencapamento da agulha seja inevitável, fazê-lo utilizando apenas 
uma das mãos e usar o método de “ pescagem” . 

 
9. Utilizar equipamentos de proteção individual (máscara cirúrgica, 

óculos, luvas, gorro, avental) quando existir a possibilidade de 
respingos ou contato com fluidos orgânicos. O uso de luvas não 
impede o acidente com perfurocortante, mas reduz o volume de 
sangue em contato com a lesão, diminuindo o risco de transmissão. 

 
10. Usar avental impermeável quando existir a possibilidade de contato 

com sangue ou secreções. 
 
 
11. Durante o manuseio cirúrgico colocar o material perfurocortante no 

campo próximo ao cirurgião, ou apresentá-lo em cuba rim, evitando a 
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passagem manual destes objetos da instrumentadora para o cirurgião 
e vice-versa. Além disso, alertar verbalmente o profissional ao passar 
o material. 

 
12. Preferir fios agulhados para suturas. 
 
13. Não usar o propé sem sapatos. 
 
14. Não utilizar as lâminas de bisturi desmontadas; 
 
15. Montar os equipamentos perfurocortantes com ajuda de pinças. 
 
16. Preferir o protetor facial, principalmente nas cirurgias com grande 

volume de sangue e em parto normal em substituição aos óculos. 
 
17. Durante o procedimento cirúrgico, quando possível utilizar agulhas 

com ponta romba, evitar as agulhas retas, os procedimentos às 
cegas, dois cirurgiões no mesmo campo de sutura, não utilizar os 
dedos como anteparo e preferir grampeador para fechamento da pele. 

 
18. Durante a realização de procedimento invasivo, sempre levar o 

material perfurocortante em bandeja, destacando-os dentro da 
bandeja ou descartá-los apropriadamente e imediatamente após o 
uso, ainda próximo ao paciente. 

 
19. O uso de duas luvas, durante procedimentos cirúrgicos, diminui o 

contato com sangue, mas o seu papel na redução da transmissão 
viral não está definido. 

 
20. Todo profissional de saúde deve ser vacinado contra hepatite B. 
 
21. Notificar prontamente a ocorrência do acidente e adotar o mais rápido 

possível as medidas preventivas após exposição. 
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III - CONDUTA  DO  PROFISSIONAL  ACIDENTADO  APÓS  EXPOSIÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�

Obs: Após estas medidas entrar imediatamente em contato com a Comissão de Controle de 
Infecção Hospitalar (CCIH) ou profissional responsável pelo plantão no setor do Pronto Socorro 
(PSM), que orientará e tomará as medidas necessárias de acordo com cada caso. 
�

�

IV – ATENDIMENTO  DO PROFISSIONAL ACIDENTADO APÓS EXPOSIÇÃO  
 

1. Orientar o profissional acidentado de acordo com o risco estimado de 
transmissão do HIV, HBV, HCV. Comentar sobre a eficácia da 
imunoglobulina (HBIG), vacina para hepatite B e anti-retrovirais. 

 

2. Solicitar: Anti-HIV, HBsAg, Anti-HCV do paciente-fonte. A solicitação 
destes exames deverá ser feita após informá-lo da natureza dos testes, 
do significado dos seus resultados e as implicações para o profissional de 
saúde envolvido no acidente. 

 

3. Não há necessidade da solicitação de novas sorologias do paciente-
fonte, quando este for sabidamente positivo para o HIV e/ou portador 
crônico de hepatite C ou B. 

 

4. Quando o paciente-fonte apresentar sorologia documentada e 
sabidamente negativa, antes do acidente, avaliar necessidade de novo 
exame, de acordo com o risco do paciente-fonte ter adquirido o HIV, HCV 
e o HBV após o seu último teste. 

 

5. Teste rápido para detecção do HIV no paciente-fonte. O teste rápido para 
HIV no paciente-fonte fornece o resultado em até 30 minutos. Caso seja 
positivo deverá ser confirmado por outros testes laboratoriais. A 
informação da positividade ao paciente-fonte somente poderá ser 
repassada utilizando-se os resultados dos testes confirmatórios. Coso o 
resultado do teste rápido para HIV seja negativo exclui-se a necessidade 

1.Todas as vezes em que houver exposição acidental da pele com material 
perfurocortante ou fluidos orgânicos, lavá-la imediatamente com água e sabão 
neutro;solução anti-séptica detergente (PVPI, Chlorexidina). 

2. Em caso de exposição da mucosa, lavar imediatamente o local atingido com 
água corrente ou solução fisiológica a 0,9%, repetindo a operação por várias 
vezes, garantindo a limpeza completa do local. 

3. Não é recomendada a lavagem do local com soluções irritantes para a pele 
ou mucosas (hipoclorito de sódio, soluções alcóolicas, glutaraldeído) ou 
expressão enérgica da lesão ou outros procedimentos que possam aumentar a 
área lesada. 
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de uso de anti-retrovirais no profissional de saúde. O teste rápido para 
HIV apresenta um alto grau de sensibilidade. 

                    O teste rápido para HIV apresenta um alto grau de sensibilidade. 
 

6. Teste rápido para detecção de antígenos do HBV no paciente-fonte. 
Um teste ELISA (membrana) para a detecção combinada de HBsAg e 
HBeAg tem sido produzido nos Estados Unidos, mas correntemente não 
esta disponível. Este teste tem uma sensibilidade clínica de 99,75% para 
HBsAg e 96,37% para HBeAg. Este teste tem utilidade para identificar 
pessoas às quais está indicado a vacinação (quando os dois antígenos 
são negativos) e o uso de terapia antiviral (quando os dois antígenos são 
positivos). 
 

7. Testes a serem realizados no profissional/aluno de saúde que sofre  
exposição ocupacional. 
Solicitar anti-HIV, anti-HBsAg e HBsAg. Preferencialmente a coleta de 
sangue do profissional/aluno para os testes aqui referidos deve ser feita o 
mais breve possível.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V -  A   CONDUTA   POSTERIOR   SERÁ   ORIENTADA   DE   ACORDO  
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        COM   AS   SEGUINTES   SITUAÇÕES: 
 
1ª SITUAÇÃO:  FONTE DESCONHECIDA (Material perfurocortante sem origem 
conhecida. Ex.:materiais em lixo, chão, etc.) 
 

Testar o profissional para: Anti-HCV, Anti-HIV. Solicitar do profissional vacinado o Anti-
HBs. Para o profissional não vacinado ou vacinado com Anti-HBs negativo solicitar o 
HBsAg e o Anti-HBC. O Anti-HBs é considerado positivo se ≥ 10 m UI/ml no 
radioimunoensaio ou positivo pelo ELISA. 
Caso o profissional tenha um teste positivo para o HIV, HCV, HBsAg ou Anti-HBs, não 
realizar novas sorologias. Os profissionais Anti-HIV, HBsAg, Anti-HCV positivos devem 
ser orientados para acompanhamento ambulatorial. 

Conduzir o caso de acordo com o profissional e os resultados dos testes acima: 

A) Profissional não vacinado para 
Hepatite B e com testes Anti-HBs e 
HBsAg negativos. 

A-I)Iniciar vacinação para Hepatite B 
A-II) Fazer HBIG. nos acidentes ocorridos nos 
locais de alta prevalência de infecção pelo 
HBV, HCV, HIV, tais como: setor de 
hemodiálise, enfermarias de AIDS. 
A-III) Proceder ao acompanhamento 
sorológico de acordo com o formulário 3. 

B) Profissional vacinado para 
Hepatite B, sem avaliação anterior 
do Anti-HBs, com testes atuais Anti-
HBs ou HBsAg negativos. 

Revacinar com 3 doses (2º série) e proceder 
ao acompanhamento sorológico de acordo 
com o formulário 3. Considerar o uso da 
HBIG, nas situações apontadas no item A-II. 

C) Profissional vacinado para 
Hepatite B com teste atual Anti-HBs 
positivo. 

Não imunizar. Não acompanhar com testes 
sorológicos. 

D) Profissional vacinado para 
Hepatite B, com avaliação anterior 
do Anti-HBs positiva e Anti-HBs 
atual negativo. 

“Booster” da vacina e seguir o formulário 3 
 

E) Profissional vacinado para 
Hepatite B com avaliação anterior 
do Anti-HBs negativa e Anti-HBs 
atual negativo. * 

Seguir os itens A-I, A-II e A-III, considerando-o 
como não imunizado. 

F) Profissional com teste Anti-HCV 
negativo. 

Proceder ao acompanhamento sorológico de 
acordo com o formulário 3. 

G) Profissional com teste Anti-HIV 
negativo. 

Avaliar a indicação do Anti-retroviral de acordo 
com a exposição e a prevalência de infecção 
pelo HIV do local onde ocorreu o acidente e 
proceder ao acompanhamento sorológico de 
acordo com o formulário 3. 

�

��Para o profissional ser considerado um não respondedor, o resultado do Anti-HBs deve ser 
negativo dentro de seis meses após a 3ª dose da vacina. 
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2ª SITUAÇÃO:  FONTE HBV POSITIVA  (Paciente HBsAg positivo)�

Solicitar do profissional vacinado o Anti-HBs. Para o profissional não vacinado ou vacinado com Anti-HBs negativo solicitar o HBsAg e o Anti-
HBC. Caso o profissional tenha um teste Anti-HBs positivo, ou HBsAg positivo, não realizar novas sorologias, nem fazer o acompanhamento 
sorológico. O profissional HBsAg positivo deve ser acompanhado ambulatorialmente. 

Conduzir o caso de acordo com o profissional e os resultados dos testes acima: 
A) Profissional não vacinado para hepatite B e com testes 
atuais Anti-HBs e HBsAg negativos. 

A-I) Iniciar vacinação para hepatite B 
A-II) Administrar HBIG. 
A-III) Proceder ao acompanhamento sorológico de acordo com o formulário 3. 

B) Profissional vacinado para Hepatite B, sem avaliação 
anterior do Anti-HBs,   com testes atuais Anti-HBs ou 
HBsAg negativos. 

B.I) Administrar HBIG. 
B.II) Fazer booster da vacina e proceder ao acompanhamento sorológico de 
acordo com o formulário 3. 

C) Profissional vacinado para Hepatite B com testes atuais 
Anti-HBs ou  HBsAg positivos. 

Não imunizar. Não acompanhar com testes sorológicos. 

D) Profissional vacinado para Hepatite B, com avaliação 
anterior do Anti-HBs positiva e Anti-HBs atual negativo. 

“Booster”  da vacina e seguir o formulário 3. 
 

E) Profissional vacinado para Hepatite B com avaliação 
anterior do Anti HBs negativa e Anti HBs atual negativo.  

E.I) Administrar HBIG e booster da vacina. 
Repetir a HBIG em 30 dias se não for feito o booster da vacina. 
E.II) Seguir formulário 3. 

�

ESQUEMAS RECOMENDADOS PARA IMUNOPROFILAXIA PARA HEPATITE B 
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OBSERVAÇÕES 
�

1) O profissional com duas doses da vacina deve ser acompanhado como 
vacinado; 
 
2) A vacina recomendada é constituída por partículas de HBsAg purificadas. A 
série recomendada de 3 doses intramuscular induz nível protetor de anticorpos 
em > 90% dos adultos saudáveis e deve ser aplicada no músculo deltóide. A 
imunogenicidade da vacina em adultos é substancialmente menor quando as 
injeções são administradas na região glútea. Os efeitos colaterais são raros e 
observa-se mais freqüentemente dor no local da injeção, febre com temperatura > 
37,7ºC. Baseado em experiência limitada, não existe risco de efeitos adversos ao 
feto quando esta vacina é administrada em mulheres grávidas. A infecção pelo 
vírus da Hepatite B em gestantes pode resultar em doença severa para a mãe e 
infecção crônica para o recém-nascido. Portanto, gravidez e amamentação não 
devem ser consideradas contra-indicações à vacinação;  
 
3) O profissional com duas séries completas (3 doses) de vacinação para 
Hepatite B e com Anti-HBs negativo, não repetir a vacinação e aplicar HBIG em 
duas doses, com intervalo de trinta dias. 
 
4) A duração da eficácia da vacina é persistente por longos períodos, podendo 
ultrapassar 10 anos. Doses de reforço não são recomendadas a intervalos 
regulares, devendo ser realizada somente em alguns casos pós-exposição 
(conforme já descrito) e em profissionais de saúde que fazem diálise. Neste 
último caso, há indicação de repetição anual do anti-HBs e indicação de uma 
dose de reforço nos profissionais que apresentem sorologia não-reativa. 
 
5) A eficácia da HBIG  aplicada após sete dias do acidente é desconhecida. Se a 
dose ultrapassar 5 ml dividir a aplicação em duas regiões. 
 
 

 
3A SITUAÇÃO:   FONTE   HCV   POSITIVA 

 
 Não existe nenhuma medida específica eficaz para redução do risco de 

transmissão após exposição ocupacional ao vírus da hepatite C. No entanto, é 
importante que sempre sejam realizadas a investigação do paciente-fonte , com a 
realização do anti-HCV e o acompanhamento sorológico do profissional de saúde. 
Desta forma, será possível a caracterização de uma doença ocupacional. Caso a 
investigação sorológica do paciente-fonte evidencie infecção pelo vírus da 
hepatite C, estão recomendados a realização de sorologia (anti-HCV) no 
momento do acidente e   o acompanhamento sorológico do profissional de saúde.  

 
 
 
 

4A SITUAÇÃO:   FONTE   HIV   POSITIVA  
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 Um estudo caso-controle, com o uso profilático do AZT (zidovudina), 
demonstrou uma associação entre o uso da quimioprofilaxia e uma redução de 
81% do risco de soroconversão após exposição ocupacional. Atualmente, o uso 
combinado de anti-retrovirais está recomendado pela possibilidade de maior 
eficácia na redução do risco de transmissão ocupacional do HIV, embora não 
comprovado em estudos clínicos. 

 A indicação do uso de anti-retrovirais deve ser baseada em uma avaliação 
criteriosa do risco de transmissão do HIV em função do tipo de acidente ocorrido 
e a toxicidade dessas medicações. Exceto em relação à zidovudina, existem 
poucos dados disponíveis sobre a toxicidade das medicações anti-retrovirais em 
indivíduos não infectados pelo HIV.  

O uso combinado de AZT com lamivudina (3TC) é recomendado na 
maioria das situações com indicação de uso de quimioprofilaxia. O uso de 
indinavir ou nelfinavir deve ser reservado para acidentes graves e situações em 
que haja possibilidade de resistência viral (paciente-fonte). Esquemas alternativos 
deverão ser individualmente avaliados por especialistas quando há possibilidade 
de envolvimento de paciente-fonte com vírus multirresistentes.  

 Os critérios de gravidade na avaliação do risco do acidente são 
dependentes do volume de material biológico e do inóculo viral. Acidentes mais 
graves são aqueles com grande volume de sangue (lesões profundas provocadas 
por material perfurocortante; presença de sangue visível no dispositivo invasivo; 
acidentes com agulhas previamente utilizadas em veia ou artéria do paciente-
fonte, agulhas de grande calibre) e acidentes envolvendo paciente-fonte com aids 
em estágios avançados da doença ou com infecção aguda pelo HIV (viremias 
elevadas).  

Quando indicada, a quimioprofilaxia deverá ser iniciada logo após o 
acidente (idealmente dentro de 1 a 2 horas após o acidente). O início da 
medicação após largos intervalos de tempo (1 ou 2 semanas) pode ser 
considerado somente para exposição com elevado risco de transmissão do HIV. 
A duração da quimioprofilaxia é de 4 s emanas e deve seguir o fluxograma a 
seguir, que é o indicado para os casos de exposição ocupacional ocorrido entre 
alunos e profissionais da saúde desta Instituição. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIAL  BIOLÓGICO  DE  RISCO?� SOROLOGIA  ANTI-HIV  CONHECIDA? 

SIM NÃO 
HIV #  

NEGATIVO 
HIV ##

 
POSITIV

 

PACIENTE-FONTE  COM 
SOROLOGIA  DESCONHECIDA 

PACIENTE-FONTE 
DESCONHECIDO (LIXO,ETC) 

QP DESNECESSÁRIA HIV  DESCONHECIDO 
### 

TIPO  DE  EXPOSIÇÃO BAIXA  CARGA  VIRAL
#
 
#
 
#
    

(ASSINTOMÁTICO, CD4 ALTO) 
ALTA  CARGA  VIRAL

#
 
#
 
#
    (AIDS 

AVANÇADA, PRIMO-INFECÇÃO,CD4 BAIXO) C 

A B 
MUCOSA OU PELE 
NÃO-ÍNTEGRA�� 

PELE  
ÍNTEGRA��� PERCUTÂNEA 

VOLUME  DE 
MATERIAL 
B  

QP 
DESNECESSÁRIA 

GRAVIDADE 

Pequeno 
 (poucas 

gotas, curta 
duração 

Grande  
(muitas gotas 

e/ou longa 
duração 

Pequeno risco  
(escoriação 

superficial, agulha 
sem lúmen) 

Grande  risco�����
(agulha de grosso calibre, sangue 
visível no dispositívo ou agulha 

retirada de veia/artéria do 
paciente-fonte) 

 

FLUXOGRAMA   1  –   AVALIAÇÃO  DE  QUIMIOPROFILAXIA  (QP)   PARA  O   HIV 
 

1 2 3 

1 + A  OU  1 + C 

1+B  OU  2+C  OU  
 

2 + A   

DISCUTÍVEL  QP 

CONSIDERAR  QP 
BÁSICA 

RECOMENDAR  QP  
BÁSICA 

2+B  OU  3+A  OU  
 

RECOMENDAR  QP  
EXPANDIDA 
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��Materiais biológicos com e sem risco de transmissão já descritos anteriormente. 
Qualquer contato com material concentrado de vírus HIV (laboratórios de pesquisa, com 
cultura de vírus e vírus em grandes quantidades) deve ser considerado uma exposição 
ocupacional que requer avaliação clínica para definir a necessidade de quimioprofilaxia.  
Em situações de mordeduras, é considerada como exposição de risco quando envolver 
sangue. 
 
��Pele não-íntegra – A integridade da pele é considerada comprometida se há qualquer 
evidência de lesão, dermatite ou ferida aberta.  
 
���Contato com pele íntegra usualmente não é considerada como um risco de 
transmissão do HIV. Entretanto, o risco de transmissão deverá ser considerado quando 
envolver exposição com volume elevado de material biológico (contato prolongado, 
superfície extensa de pele exposta). Nestas situações, há necessidade de discussão 
individual para avaliação da necessidade ou não de quimioprofilaxia e acompanhamento. 
 
����A combinação de diversos fatores de gravidade (agulhas de grosso calibre lesão 
profunda) contribui para um risco elevado de transmissão se o paciente-fonte é HIV 
positivo. 
 
#  Um paciente-fonte é considerado não infectado pelo HIV quando há documentação de 
exames anti-HIV negativos e não há evidência clínica  recente sugestiva de infecção 
aguda pelo HIV. 
 
 ##  Um paciente-fonte é considerado infectado pelo HIV quando há documentação de 
exames anti-HIV positivos  ou o diagnóstico clínico de Aids. 
 
###  Estes são exemplos de marcadores para estimar a magnitude da carga viral no 
paciente-fonte para fins de quimioprofilaxia anti-retroviral  e não refletem todas as 
situações clínicas que podem ser observadas. Apesar de uma elevada carga viral no 
paciente-fonte ser associado a um maior risco de transmissão, a possibilidade de 
transmissão de um paciente com baixa carga viral deve ser considerada. 
 
#### Em situações que envolvam acidentes com paciente-fonte com sorologia anti-HIV 
desconhecida ou paciente-fonte desconhecido (material encontrado em lixo, em áreas de 
expurgo ou outros), deve ser avaliada a possibilidade de risco de HIV levando-se em 
consideração a origem do material (áreas de alto risco como Serviços de Emergência, 
Centro Cirúrgico, Diálise, entre outros) e a gravidade do acidente.  
 
Quimioprofilaxia Discutível (1 + A ou 1 + C) - A quimioprofilaxia não deve ser 
incentivada. O tipo de exposição não possui risco conhecido de transmissão do HIV. Se o 
risco de toxicidade dos anti-retrovirais ultrapassar o benefício da quimioprofilaxia, deve 
ser discutido pelo profissional de saúde acidentado e o profissional que atendeu o 
acidente. 

 
Considerar Quimioprofilaxia Básica (1+B ou 2+C ou 3+C) - Estes tipos de exposição 
possuem um risco bastante pequeno de transmissão para o HIV. Um alto título de HIV no 
paciente-fonte pode justificar a opção por início de quimioprofilaxia. Se o risco de 
toxicidade dos anti-retrovirais ultrapassar o benefício da quimioprofilaxia, deve ser 
discutido pelo profissional de saúde acidentado e o profissional que atendeu o acidente. 
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Recomendar Quimioprofilaxia Básica (2+A) - A maior parte das exposições ao HIV 
encontra-se nesta categoria. Apesar de não ter sido observado  nenhum risco 
aumentado de transmissão do HIV, o uso de quimioprofilaxia é apropriado. 

 
Recomendar Quimioprofilaxia Expandida (2+B ou  3+A ou  3+B) - Estes tipos de 
exposição representam um risco aumentado de transmissão do HIV. 

 

OBSERVAÇÕES: 

1. QP BÁSICA = AZT + 3TC –  
2. QP EXPANDIDA = AZT + 3TC + IP (indinavir ou nelfinavir)  
 

MEDICAMENTOS UTILIZADOS NA QUIMIOPROFILAXIA APÓS EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL
 

MEDICAMENTO DOSE 

ZIDOVUDINA (AZT) 
Cápsula 100mg Dose: 300mg 2x/dia ou 200mg  3x/dia 

 

LAMIVUDINA (3TC) 
Comprimido 150mg 

 

Dose: 150mg 2x/dia 

 

INDINAVIR (IDV) 
Cápsula  400 mg 

Dose: 800mg 8/8h, com estômago vazio ou com alimentos 
com baixo teor de gordura.  

(ingerir diariamente 1,5 litros ou mais de líquidos para evitar 
aparecimento de nefrolitíase)  

 

NELFINAVIR (NFV) 
Comprimido de 250 mg Dose: 750mg 3x/dia,  com alimento 

 
ACOMPANHAMENTO   DO   PROFISSIONAL   DE   SAÚDE 
 
��FONTE   HbsAg   POSITIVA 

Repetir o HBsAg e o anti-HBc após 6 meses da exposição. No profissional de saúde 
que tenha recebido vacina para HBV após exposição, realizar o anti-HbsAg 1 a 2 meses 
após a última dose. Caso o profissional de saúde tenha utilizado gamaglobulina 
hiperimune no momento do acidente, a realização da sorologia anti-HBsAg só deve ser 
realizada após 12 meses do acidente. 
 
��FONTE  HCV  POSITIVA 

Está recomendado o acompanhamento do profissional de saúde com realização 
de sorologia (anti-HCV) no momento e 6 meses após o acidente. Além disso a dosagem 
de transaminase glutâmico-pirúvica (TGP)  também deverá ser realizada no momento, 6 
semanas e 6 meses após o acidente na tentativa de auxiliar o diagnóstico de 
soroconversão visto que o exame sorológico (anti-HCV) pode apresentar níveis 
flutuantes causando em alguns períodos resultados falso-negativos. Em acidentes 
graves com paciente-fonte sabidamente infectado pelo vírus da hepatite C, exames como 
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o PCR (reação de polimerase em cadeia) podem auxiliar no diagnóstico precoce de 
soroconversão  do profissional devem ser realizados entre a 4a e 6 a  semanas. 
 
��FONTE   HIV   POSITIVA 

Deverá ser realizada avaliação clínica com o objetivo de detectar sinais e 
sintomas de infeção aguda pelo HIV, que usualmente ocorrem 3 a 4 semanas após a 
contaminação e incluem febre, adenopatias, faringite e erupção cutânea maculo-papular-
eritematosa (Síndrome de mononucleose-símile). 

Em acidentes em que a quimioprofilaxia anti-retroviral foi iniciada, o 
acompanhamento clínico deverá ser realizado semanalmente para avaliação de sinais de 
intolerância medicamentosa. Além disso, exames laboratoriais (hemograma completo, 
transaminases, provas de função renal e glicemia) deverão ser realizados para avaliação 
de efeitos adversos. Estes exames deverão ser colhidos no momento do acidente e para 
o seguimento, na segunda semana e ao final da quimioprofilaxia.  

Os efeitos colaterais com a utilização das medicações anti-retrovirais são 
freqüentes, mas usualmente leves e transitórios. Mesmo efeitos colaterais mais graves, 
geralmente se resolvem  com a suspensão das medicações. O profissional de saúde 
deve ser orientado para respeitar rigorosamente as doses, os intervalos de uso e a 
duração do tratamento. Na presença de intolerância medicamentosa, o profissional deve 
ser reavaliado para adequação do esquema terapêutico. Na maioria das vezes, não é 
necessária a interrupção da profilaxia, podendo ser necessária a utilização de 
medicações sintomáticas (como anti-eméticos ou antidiarréicos, por exemplo). Nesta 
reavaliação, esquemas alternativos de anti-retrovirais podem ser necessários e deverão 
ser discutidos na tentativa de se manter a quimioprofilaxia durante as 4 semanas.     

O acompanhamento sorológico anti-HIV (ELISA) deverá ser realizado no 
momento do acidente, sendo repetido após 6 e 12 semanas e no mínimo por 6 meses. O 
profissional deve ser acompanhado por um ano especialmente nas seguintes condições: 
sintomas de possível infecção aguda pelo HIV durante os primeiros 6 meses de 
acompanhamento após o acidente, uma história clínica prévia sugerindo uma deficiência 
de resposta imune e a exposição ocupacional simultânea ao vírus da hepatite C.    

O HU é o hospital referência para o atendimento de toda a Universidade Estadual 
de Londrina, inclusive seus órgãos suplementares. Deve atender profissionais e alunos 
que se acidentarem, independente do local do acidente, desde que a atividade executada 
esteja vinculada à UEL. 

O PSM é o local do primeiro atendimento.  
 

Se profissional, seguir esta seqüência: 

1) PSM – (para atendimento, preenchimento da Ficha de Notificação de Acidente 
com Material Biológico e coleta de exames de sangue); Farmácia Satélite do PS (para 
aquisição do medicamento, se necessário); 

2) Divisão de Recursos Humanos (para preenchimento da Comunicação de 
Acidente de Trabalho - CAT); 

3) Unidade onde o acidente ocorreu (para comunicação à chefia, que deverá 
assinar a ficha – CAT); 

4) Centro de Referência de Doenças (R Souza Naves), para início do 
acompanhamento e recebimento de mais medicação profilática; 

4) Laboratório de Análises Clinicas (alguns dias após, de acordo com orientação 
do Laboratório, para solicitação dos laudos com resultados de exames); 

5) Hemocentro (no período da manhã), para entrega dos resultados de exames e 
acompanhamento médico; 

6) CCIH: para esclarecimentos de dúvidas ou comunicação de falhas no 
atendimento. 
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Se aluno, seguir esta seqüência: 

1) PSM – (para atendimento, preenchimento da Ficha de Notificação de Acidente 
com Material Biológico e coleta de exames de sangue); Farmácia Satélite do PS (para 
aquisição do medicamento, se necessário); 

2) Departamento de Enfermagem (para comunicação à chefia); 
4) Centro de Referência de Doenças (R Souza Naves), para início do 

acompanhamento e recebimento de mais medicação profilática; 
4) Laboratório de Análises Clinicas (alguns dias após, de acordo com orientação 

do Laboratório, para solicitação dos laudos com resultados de exames); 
5) Hemocentro (no período da manhã), para entrega dos resultados de exames e 

acompanhamento médico; 
6) CCIH: para esclarecimentos de dúvidas ou comunicação de falhas no 

atendimento. 
 
CONSIDERAÇÕES  FINAIS 

 
1. O profissional de saúde deverá ser orientado durante o período de acompanhamento 

para adotar medidas para prevenir a transmissão sexual (utilizando preservativos) e 
através de sangue, e para evitar a doação de sangue/órgãos, gravidez e aleitamento 
materno.  

2. Os acidentes com fonte desconhecida devem ser acompanhados como acidentes 
com fonte positiva para os três vírus. 

3. A profilaxia do tétano deve seguir as recomendações do capítulo específico. 
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