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1.Resumo 
O presente estudo visa identificar as causas de acidentes de trabalho com materiais 

biológicos envolvendo profissionais da enfermagem. O método utilizado foi a 

pesquisa bibliográfica, utilizando as bases de dados da BVS (Lilacs e Scielo). Os 

resultados são discutidos em duas categorias: causas de acidentes relacionadas à 

instituição e causas relacionadas ao trabalhador.  
2.Introdução  

No ambiente hospitalar, os profissionais da equipe de enfermagem ficam 

expostos a riscos ocupacionais biológicos (FEREIRA  et al., 2012;  SILVA  et al., 

2009). Estes são ocasionados por acidentes com presença de microorganismos, 

através de material contaminado, classificados como materiais perfurocortantes ou 

através de fluidos corporais (RIBEIRO; SHIMIZU, 2007). 

Segundo Sarquis, (2007), deve-se presumir que o risco de contaminação após 

exposição percutânea é de aproximadamente 0,3% para HIV, até 40% para Vírus 

Hepatite B (HBV), e variante de 2% a 18% para Vírus Hepatite C (HCV). 

Verificamos na literatura uma incidência significativa de acidentes por materiais 

biológicos entre profissionais da enfermagem apesar da orientação constante quanto 

aos riscos e métodos preventivos para estes acidentes. Assim, este estudo visa 

investigar as causas destes acidentes para subsidiar as orientações e abordagem 

destes profissionais quanto à adoção de atitude e comportamento responsáveis. 

3.Objetivo 
Investigar a causas de acidentes de trabalho com materiais biológicos 

envolvendo profissionais da enfermagem.  

4.Metodologia 
O método utilizado foi à pesquisa bibliográfica. O material foi constituído por 

artigos científicos publicados no período dos últimos 12 anos (2004 a 2016). 

O levantamento bibliográfico foi realizado por meio de consultas às seguintes 

fontes: BVS e bases de dados SCIELO e LILACS. As palavras-chave consideradas 

na pesquisa bibliográficas foram: Riscos Ocupacionais, Acidentes de trabalho, 

materiais biológicos, enfermagem e ambiente hospitalar, comportamento de risco. 

5.Desenvolvimento 
Diante dos riscos presentes, há necessidade de se estudar e estabelecer meios 

para prevenção de acidentes no âmbito do trabalho hospitalar. 



O Ministério do Trabalho através da Norma Regulamentadora - NR n° 32, 

estabelece as diretrizes básicas para a proteção e segurança à saúde dos 

trabalhadores nos serviços de saúde (GALLAS; FONTANA, 2010). A NR 32 

estabelece normas quanto ao uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) 

como avental, luvas, óculos de proteção, etc, higienização das mãos, vacinação, 

descarte apropriado de perfurocortantes; treinamentos, etc. 

Gallas; Fontana (2010), lembram que mesmo com os equipamentos de proteção 

para equipe de enfermagem disponibilizada pela instituição, os funcionários admitem 

que não os utilizam, nem quando é necessário.  

Assim, a educação continuada de uma instituição hospitalar precisa atuar junto à 

equipe, com o intuito de fortalecer e aprimorar a prevenção de acidentes, devendo 

para tanto conhecer as dificuldades e desafios dos trabalhadores (RIBEIRO; 

SHIMIZU, 2007). 

6.Resultados Preliminares 
6.1 Causas de acidentes relacionadas à Instituição 

a) Falta de segurança no trabalho – Relacionada a desorganização do ambiente de 

trabalho, descarte de materiais infectantes de forma inapropriada e ambientes físicos 

não adequados (FEREIRA, et al., 2012, RIBEIRO et al.  2007). 

b) Abordagem educativa ineficaz e/ou inadequada - A capacitação do pessoal de 

enfermagem sobre a prevenção de acidentes, muitas vezes,  limita-se à transmissão 

de informações (OLIVEIRA et al.,  2010; RIBEIRO et al., 2007). 

c) Sobrecarga de Trabalho -  A pressa devido a sobrecarga de trabalho é justificativa 

para não utilização dos EPIs (DAMACENO et al. 2005; OLIVEIRA et al.  2010; 

SANTOS et al. 2012). 

6.2 Causas de acidentes relacionadas ao Trabalhador  



a) Postura profissional inadequada – Relacionada a comportamentos como descuido 

ou negligência, acompanhada de autoconfiança, adquirida ao longo da prática de 

enfermagem (DAMACENO et al. 2005, MAGAGNINI et. al., 2011). 

b) Crenças do trabalhador – Acreditar que acidentes são devido ao azar e que nunca 

irá acontecer com eles (DAMACENO et al. 2005, OLIVEIRA et al. 2010).  

c) Desconhecimento do trabalhador - A falta de conhecimento e informação, 

referente ao uso correto dos EPIs (SANTOS et al. 2012; SILVA et al. 2009). 

d) Aspectos Psicossociais - O estresse emocional manifesta-se decorrente da 

intensa jornada de trabalho e situações que necessitam de um autocontrole dos 

profissionais de enfermagem (DAMACENO et al. 2005, SANTOS et al. 2012). 
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