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Acidentes de trabalho com material biológico envolvendo a 
equipe de enfermagem do pronto socorro de um hospital escola 
da cidade de Montes Claros – MG, Brasil 
Work-related accidents with biological material involving the nursing 
team of an emergency service of a teaching hospital of the city of Montes 
Claros – MG, Brazil 
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RESUMO 
O estudo dos acidentes de trabalho (ATs) envolvendo material biológico entre trabalhadores 
hospitalares representa importante instrumento de vigilância epidemiológica. A equipe de enfermagem 
destaca-se nesse contexto, por ser responsável pelo cuidado direto ao paciente. O presente estudo 
objetiva conhecer a incidência de ATs com material biológico na equipe de enfermagem de um Hospital 
Escola de Minas Gerais, Brasil, bem como sua distribuição por sexo, categoria profissional, turno de 
trabalho, objeto causador, região atingida, taxa de notificação e acompanhamento pós-exposição. Trata-
se de uma pesquisa quantitativa, descritiva e retrospetiva. Os resultados demonstram uma incidência 
de 29% de acidentes, no período de 2005 a 2011. Houve predomínio do sexo feminino e da categoria 
técnico de enfermagem tanto na composição da equipe quanto na ocorrência de ATs, com maior 
número de acidentes nos turnos matutino e vespertino. A maior parte dos acidentes foi ocasionada por 
agulhas e acometeu membros superiores. A maioria dos trabalhadores notificou o acidente e 54.5% dos 
casos notificados foram acompanhados. Conclui-se que ações preventivas e educativas devem priorizar 
as categorias mais suscetíveis a esse tipo de AT, com ênfase no cuidado com as mãos e na necessidade 
de notificação e acompanhamento dos trabalhadores expostos. 
Palavras-chave: acidentes de trabalho, equipe de enfermagem, hospitais 
 
 

ABSTRACT 
The study of work-related accidents (WRA) with biological material in hospital workers represents 
important instrument of epidemiologic vigilance. The nursing team stands out in this context, for 
being responsible for direct patient care. The present study aims to recognize the incidence of WRA 
with biological material in the nursing team of a teaching hospital of Minas Gerais, Brazil, as well as its 
distribution by sex, professional category, working shift, object that caused the accident, part of the 
body achieved, notification rate and accompaniment after exposition. This is a quantitative, descriptive 
and retrospective research. Results show an incidence of 29% of accidents, between 2005 and 2011. 
There was predominance of females and of the category of practical nurse both in the composition of 
the team and in the occurrence of WRA, with the highest rates happening in the morning and 
afternoon shifts. Most of the accidents were caused by needles, and affected the upper limbs. Most of 
the professionals notified the accident and 54.5% of them were monitored. In conclusion, preventive 
and educational actions should prioritize the categories more susceptible to this kind of WRA, with 
emphasis in their hands and in the importance of notification and monitoring workers. 
Keywords: occupational accidents, nursing team, hospitals 
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Desde os primórdios do mundo, o acidente 
de trabalho faz parte do cotidiano dos 
trabalhadores, ganhando visibilidade a partir 
do século XIX, com o avanço do processo de 
industrialização e das lutas operárias dele 
decorrentes (Braga, 2000). De acordo com a 
legislação brasileira, acidente de trabalho (AT) 
é aquele que ocorre no exercício do trabalho e 
que traz como consequência uma lesão cor-
poral ou perturbação funcional, com perda ou 
redução da capacidade para o trabalho, de 
forma permanente ou temporária, ou até 
mesmo a morte. Todo AT deve ser registrado 
na instância previdenciária competente, utili-
zando a Comunicação de Acidentes de Tra-
balho (CAT) para este fim (Ministério da 
Saúde do Brasil, 2006). 

Atualmente, os acidentes com material bio-
lógico, que acometem trabalhadores da saúde, 
são motivo de preocupação para trabalhadores 
e para gestores das instituições de saúde, tanto 
pela frequência com que ocorrem como pelo 
grau de estresse e custos que geram, com risco 
de desenvolvimento de doenças infeciosas 
como hepatite B, hepatite C e AIDS (Dalarosa 
& Lautert, 2009). 

Dentre os trabalhadores hospitalares, des-
taca-se a equipe de enfermagem, responsável 
pelo cuidado direto ao paciente, com realização 
de procedimentos que os expõem ao risco de 
acidentes (Colman, 2006; Sêcco & Robazzi, 
2007).  

O estudo dos acidentes de trabalho (ATs) 
que acometem os trabalhadores hospitalares 
representa importante instrumento de vigilân-
cia epidemiológica, servindo como base para a 
introdução de medidas de vigilância e preven-
ção (Sêcco, Robazzi, Gutierrez, & Matsuo, 
2008). Acredita-se, assim, que o presente estu-
do possa contribuir para um maior conheci-
mento dos acidentes de trabalho envolvendo a 
equipe de enfermagem hospitalar. 

Em revisão da literatura nacional sobre o 
tema, realizada nas bases de dados SciELO e 
Lilacs, observaram-se poucos estudos que 
descrevem as estatísticas sobre acidentes 
ocupacionais envolvendo material biológico 

entre a equipe de enfermagem hospitalar no 
Brasil (Brandi, Benatti, & Alexandre, 1998; 
Canini, Gir, Hayashida, & Machado, 2002; 
Pereira, Silva, Rocha, Cordeiro & Lopes, 2004; 
Silva, Rocha, Ayres & Juliani, 2010; Tomazin & 
Benatti, 2001), sendo somente um deles reali-
zado no estado de Minas Gerais (Pinto de 
Moura, Gir, & Canini, 2006). Apenas um estu-
do é dedicado a trabalhadores que realizam 
atendimentos de urgência e emergência 
(Simão, Soares, Souza, Borges, & Cortez, 
2010). A escassez de dados sistematizados so-
bre a situação desse tipo de acidente em pron-
tos socorros hospitalares dificulta o conheci-
mento da sua magnitude, bem como a implan-
tação e avaliação das medidas preventivas 
(Canini et al., 2002) 

O presente estudo tem por objetivo conhe-
cer a incidência de acidentes de trabalho com 
material biológico na equipe de enfermagem do 
Pronto Socorro do Hospital Universitário Cle-
mente de Farias – HUCF de Montes Claros, 
Minas Gerais, bem como sua distribuição por 
sexo, categoria profissional, turno de trabalho, 
objeto causador do acidente e região do corpo 
atingida. Objetivou-se, ainda, identificar a taxa 
de notificação entre os trabalhadores aciden-
tados, bem como o acompanhamento pós-
exposição dos mesmos, além de descrever as 
características dessa equipe em relação a sexo, 
faixa etária e categoria profissional. 

 
MÉTODO 

Amostra 
O presente estudo foi realizado com 

profissionais da equipe de enfermagem do 
Pronto Socorro do Hospital Universitário Cle-
mente de Farias da cidade de Montes Claros, 
Minas Gerais. Foram selecionados todos os 
indivíduos que preenchessem os seguintes 
critérios: Ser enfermeiro, técnico ou auxiliar de 
enfermagem do pronto socorro da instituição 
estudada há pelo menos três meses e não estar 
afastado por força de licença, atestado ou 
qualquer outro dispositivo legal.  

A amostra foi composta por 38 enfermeiros 
(25 mulheres e 13 homens), com idades entre 
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19 e 50 anos. A média de idade dos sujeitos 
estudados é de 32 anos e um mês (DP = 6.5). 

 
Instrumentos e Procedimentos 

O instrumento de coleta foi uma entrevista 
semiestruturada, contendo três questões de 
múltipla escolha e quatro questões abertas. As 
variáveis estudadas foram: Sociodemográficas 
(sexo, idade, categoria profissional), a ocorrên-
cia de acidente de trabalho (data, horário, 
objeto causador, região do corpo atingida, des-
crição sumária do mesmo e de suas conse-
qûencias), além de sua notificação (em qual 
órgão, como se realizou o acompanhamento 
pós exposição). Foi realizado um teste piloto, 
com profissionais de enfermagem do hospital 
estudado, com o objetivo de verificar a com-
preensão do termo de consentimento livre e 
esclarecido e do roteiro da entrevista. 

Os dados foram coletados retrospectiva-
mente, nos meses de abril e maio de 2011, 
somente pelos pesquisadores. As entrevistas 
foram previamente agendadas, definindo-se 
data, hora e local que melhor atendesse aos 
entrevistados. 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade 
Estadual de Montes Claro (UNIMONTES) e 
formalmente autorizado pelo responsável pela 
coordenação do hospital e a todos os sujeitos 
foram explicados os objetivos da pesquisa, com 
a assinatura do Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido de acordo com a Resolução 
196/96 do Conselho Nacional de Saúde, Minis-
tério da Saúde - Brasil (1996). 

 
Análise dos Dados 

Os dados foram tabulados e analisados por 
meio da estatística descritiva, através de indica-
dores de média, desvio padrão e percentagem. 
Os resultados foram apresentados em tabelas e 
comparados com a literatura científica dispo-
nível especializada no assunto. 

 
RESULTADOS 

A distribuição da equipe estudada no que se 
refere à categoria profissional está descrita na 

tabela 1, evidenciando-se predomínio da cate-
goria técnicos de enfermagem. 

 

Tabela 1. 
Distribuição dos sujeitos segundo a categoria profissional, 
Montes Claros, MG, 2011 

Variável n % 

Categoria Profissional   

   Enfermeiros 9 23.8 

   Técnicos de Enfermagem 27 71 

   Auxiliar de Enfermagem 2 5.2 

Total 38 100 

 
Na população estudada, 11 trabalhadores de 

enfermagem envolveram-se em acidente de 
trabalho com material biológico no período de 
2005 a 2011, o que representa um índice de 
29%. Dentre os sujeitos acidentados, dez eram 
técnicos de enfermagem (90.9%) e um era en-
fermeiro (9.1%), sendo seis do sexo feminino 
(54.4%) e cinco do sexo masculino (45.6%). 
Em relação ao ano de ocorrência do evento, em 
2007 ocorreu um acidente (9.1%), em 2005 e 
em 2008 ocorreram dois acidentes (18.2%), 
em 2010 e em 2011 ocorreram três acidentes 
(27.2%). A distribuição dos acidentes quanto 
aos turnos de trabalho é descrita na tabela 2. 

 

Tabela 2. 
Distribuição dos profissionais acidentados por turno de 
trabalho de ocorrência do evento segundo a categoria 
profissional 

Turno de 
trabalho 

Enfermeiro 
(a) 

Técnico de 
enfermagem 

Total 

n % n % n % 

Matutino — — 5 45.4 5 45.4 

Vespertino — — 5 45.4 5 45.4 

Noturno 1 9.2 — 9.2 1 9.2 

Total 1 9.2 10 90.8 11 100 

 
Dos 11 acidentes registrados, 90.9% foram 

causados por agulha e 9.1% por contaminação 
com secreção purulenta. Um montante de 
90.9% e 9.1 % dos acidentes acometeram o 
membro superior ou o olho do profissional, 
respetivamente.  
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Em relação à notificação dos acidentes de 
trabalho, a mesma foi realizada por 90.9% dos 
profissionais de enfermagem e 9.1% deixaram 
de fazê-la, citando os seguintes motivos: Falta 
de tempo, achar desnecessário, medo, dentre 
outros. 

Dos profissionais acidentados que notifica-
ram, seis (54.5%) foram acompanhados após a 
notificação, quatro (36.4%) não foram acompa-
nhados e um (9.1%) não precisou de acompa-
nhamento. 

 
DISCUSSÃO 

O estudo dos acidentes de trabalho que 
acometem profissionais hospitalares representa 
importante instrumento de vigilância epidemi-
ológica e tem por objetivo respaldar o planeja-
mento e o gerenciamento dos serviços de saúde 
no provimento de condições dignas de trabalho 
para aqueles que prestam essa assistência à 
sociedade (Sêcco et al., 2008). A ocorrência de 
acidentes com material biológico entre profis-
sionais da saúde os expõe ao risco de desenvol-
vimento de doenças infeciosas, como hepatites 
B, C e AIDS, além de gerar impactos psicoló-
gicos e financeiros para os mesmos e para as 
instituições envolvidas (Dalarosa & Lautert, 
2009). 

Do total de sujeitos pesquisados, a maior 
parte é do sexo feminino, o que reflete a estru-
turação da própria equipe de enfermagem, 
composta em sua maioria por mulheres, com 
idade média entre 30 e 50 anos. A literatura 
confirma a preponderância da força de trabalho 
feminina nas atividades que envolvem o trato e 
o cuidado com as pessoas (Barbosa, Soler, & 
Ciorlia, 2004; Martins, Kobayashi, Ayoub, & 
Leite, 2006). 

O predomínio da categoria técnico de 
enfermagem na composição da equipe está de 
acordo com a Resolução n° 189, que estabelece 
parâmetros para o dimensionamento de 
pessoal de enfermagem em instituições de 
saúde no Brasil (Ministério da Saúde do Brasil, 
2004). 

A incidência de acidentes observada entre 
os profissionais pesquisados foi de 29%, consi-

derada baixa em relação à literatura disponível, 
que revela valores entre 44% e 51% (Nishide, 
Benatti, & Alexandre, 2004; Pereira et al., 
2004; Simão et al., 2010). Como se trata de um 
estudo retrospetivo, coletado através de entre-
vistas, a possibilidade de viés de memória não 
pode ser descartada. O fato de alguns profissio-
nais considerarem a notificação dos acidentes 
desnecessária, como evidenciado no presente 
estudo, ou acreditarem que o mesmo não ofe-
rece risco de contaminação (Nishide et al., 
2004) sugere que eventos ocorridos no passado 
possam ter sido desvalorizados.  

O maior número de acidentes ocorreu na 
categoria técnico de enfermagem, possivel-
mente em decorrência da complexidade do seu 
processo de trabalho. Esses profissionais assu-
mem a assistência direta ao paciente e realizam 
procedimentos que os expõem a riscos, como 
preparo e administração de medicação, coleta 
de sangue e punção venosa. Alguns são tam-
bém responsáveis por limpeza, desinfeção e 
esterilização de materiais e equipamentos hos-
pitalares (Barbosa et al., 2004). Em contrapar-
tida, os enfermeiros atuam, normalmente, na 
supervisão e na assistência de alta complexi-
dade quando necessário (Nicolete, 2001). Vale 
ressaltar, ainda, que os baixos salários desses 
trabalhadores os leva a manter, muitas vezes, 
dois ou mais empregos, gerando fortes pres-
sões físicas e emocionais (Pinho, Rodrigues, & 
Gomes, 2007). 

Os turnos de trabalho matutino e vesper-
tino apresentaram maior incidência de aciden-
tes, em concordância a literatura (Barbosa et 
al., 2004). Esses resultados podem ser atribuí-
dos ao ritmo de trabalho mais intenso no 
período diurno, quando é realizada a maioria 
dos procedimentos terapêuticos, de adminis-
tração de medicações e de coleta de material 
(Brandi et al., 1998). Pode-se supor que o 
ritmo intenso de trabalho, com consequente 
sobrecarga de tarefas, pode influenciar a ocor-
rência do acidente típico em hospital (Braga, 
2000). 

Assim como em estudos prévios, houve 
predomínio do objeto perfuro-cortante como 
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causa do acidente, com destaque para as 
agulhas (Benatti, 1997; Marziale, Nishimura, 
& Ferreira, 2004; Pereira et al., 2004; Sarquis 
& Felli, 2000). Esses acidentes ocorrem, em 
geral, devido ao reencape de agulhas, ao trans-
porte de medicação sem bandeja, ao uso de 
luvas maiores que as mãos, à falta de habili-
dade do profissional e à agitação do paciente 
(Sêcco, Robazzi, & Shimizu, 2005). 

A maioria (90.9%) dos acidentes ocorreu 
nos membros superiores, e apenas 9.1% 
envolveram outra localidade do corpo, no caso, 
os olhos. Os dados são concordantes com as 
estatísticas nacionais mais recentes, onde mais 
de 1/3 dos acidentes ocupacionais têm como 
alvo a mão do trabalhador (Ministério do 
Trabalho e Emprego do Brasil, 2006). Têm-se, 
assim, as mãos como um dos principais 
instrumentos de trabalho do profissional de 
enfermagem, e um dos mais expostos a riscos 
(Chiodi, Marziale, & Robazzi, 2007; Ruiz, 
Barboza, & Soler, 2004; Sêcco & Robazzi, 
2007; Silva, 2006), o que reforça a relevância 
do problema no contexto estudado (Marziale et 
al., 2004). 

A notificação do acidente de trabalho é de 
extrema importância, tanto para o planeja-
mento de estratégias preventivas, quanto para 
assegurar ao trabalhador o direito a avaliação 
médica especializada, tratamento adequado e 
benefícios trabalhistas (Araújo, 2005; Paiva & 
Oliveira, 2011). Trata-se de uma exigência 
legal indispensável para a indicação, aplicação e 
controle de medidas preventivas (Napoleão, 
Robazzi, Marziale, & Hayashida, 2000). Apesar 
disso, até 35.8% dos trabalhadores envolvidos 
em acidentes de trabalho desconhecem sua 
obrigatoriedade e importância (Pereira et al., 
2004). 

Entre os profissionais acidentados, 9.1% 
não realizaram a notificação. A sub-notificação 
é fato comum e as justificativas apresentadas 
incluem: Crença de que não há risco de 
contaminação; burocracia; acidente não grave; 
desinteresse; médico plantonista descartou 
necessidade; medo e intercorrências durante o 
plantão (Nishide et al., 2004). 

Apenas 54.5% dos casos notificados foram 
acompanhados. Os acidentes com material 
biológico devem ser tratados como emergência 
médica, uma vez que, para atingir maior eficá-
cia, as intervenções devem ser iniciadas logo 
após a exposição, com acompanhamento rigo-
roso do profissional envolvido, sendo impor-
tante ressaltar que as medidas pós-exposição 
não são totalmente eficazes (Rapparini, 2001). 

 
CONCLUSÕES 

Diante da realidade exposta, conclui-se que 
as ações preventivas e educativas envolvendo 
acidentes de trabalho com material biológico 
entre a equipe de enfermagem hospitalar 
devem priorizar os técnicos de enfermagem, 
categoria mais acometida pelos acidentes, 
sobretudo no que diz respeito à prevenção de 
acidentes perfuro-cortantes envolvendo agu-
lhas. Especial atenção deve ser dada às mãos da 
equipe de enfermagem, diretamente exposta 
durante o processo de trabalho, com ênfase no 
treinamento para a execução das atividades, no 
estabelecimento de normas de biossegurança, 
na capacitação dos profissionais e no uso de 
equipamentos de proteção individual, dentre 
outros. 

Faz-se necessária maior conscientização da 
importância da notificação do acidente de 
trabalho, além de acompanhamento adequado 
dos trabalhadores acidentados, com medidas 
educativas permanentes que visem minimizar 
os impactos biológicos, psicológicos e finan-
ceiros desse tipo de acidente, garantindo condi-
ções dignas para aqueles diretamente ligados 
ao cuidado dos pacientes internados. 
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