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Introdução

As preocupações com profilaxia e o acompanhamento clínico-laboratorial aos trabalhadores da

saúde expostos ao risco de acidentes laborais iniciou no Brasil, nos anos 80, mas simples e

incipiente (BRASIL, 2004). Desenvolveram-se condutas pré e pós-exposições aos acidentes

com material biológico e algumas intervenções de emergência. Os profissionais de saúde que

atuam na assistência direta ao cliente são mais suscetíveis a esses acidentes, pois se

encontram mais expostos e em contato com esses materiais. O estudo teve como objetivo:

analisar a incidência de acidentes de trabalho com material biológico entre profissionais da

saúde, sendo os dados provenientes das fichas de notificação registradas na Comissão de

Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) de um hospital geral, do sul do Rio Grande do Sul.

Metodologia

Trata-se de um estudo retrospectivo, descritivo com abordagem quantitativa (TRIOLA, 1999),

efetivado através da análise documental. Realizou-se o levantamento de 48 fichas de

notificação de acidentes de trabalho, ocasionados por contato com material biológico, as quais

foram realizadas pela CCIH, no período de janeiro/2009 a junho/2010, sendo os dados

processados eletronicamente utilizando o programa STATISTICA® 6.0 (98). O estudo foi

submetido e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da Instituição de Saúde onde os

dados foram coletados.

Resultados e Discussão

Evidenciou-se a freqüência com que ocorrem os acidentes provenientes de material biológico,

sendo que 87,5% envolveram material pérfuro-cortante e 12,5% não pérfuro-cortante. A

categoria mais exposta é a de técnicos de enfermagem (75%). Dos acidentados, 83,3% eram

do sexo feminino. Quanto ao esquema vacinal, 93,7% dos que sofreram acidentes eram

vacinados contra a Hepatite B. Percebeu-se a alta incidência de acidentes ocorridos a partir de

perfurações, reforçando a necessidade urgente de constante vigilância e educação permanente

em saúde quanto aos cuidados na manipulação desses objetos. Analisando a questão de

gênero é compreensível a maioria ser do sexo feminino, em função da enfermagem,

historicamente ter o predomínio de mulheres, isto é, estas se constituem na maior força de

trabalho presente nas instituições de saúde. Quanto à situação vacinal, considerando que o
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Brasil dispõe da vacina contra a Hepatite B gratuitamente desde 1995 e, em 1996 para

profissionais da saúde, o percentual de vacinados encontrado no estudo demonstra um quadro

excelente em relação aos indivíduos que necessitam ser encaminhados, a fim de atualizarem o

quadro vacinal.

Considerações Finais

O estudo permitiu verificar a importância da abertura de novos espaços para discussões

ampliadas envolvendo a equipe multiprofissional de saúde, a fim de que os profissionais

possam encontrar respostas as suas dúvidas e rever seu processo de trabalho. Logo, torna-se

relevante a identificação dos riscos ocupacionais e a adoção de medidas preventivas visando à

manutenção da saúde do trabalhador e do cliente assistido. Assim, a prevenção continua

sendo a melhor maneira de reduzir acidentes de trabalho e doenças ocasionadas por esses.

Os programas de orientações e educação no trabalho, bem como, o fornecimento de

equipamentos de proteção (EPI´s) são medidas eficazes e menos onerosas, se comparadas ao

pagamento de indenizações. Propõe-se que os métodos de educação dos profissionais sejam

estruturados a partir da problematização do processo de trabalho objetivando a transformação

das práticas profissionais e da própria organização do trabalho, tendo como referencial as

necessidades de saúde das pessoas, a gestão setorial e a promoção da saúde. Assim, o

modelo de educação permanente em saúde proposto e desenvolvido necessita se constituir na

base para as mudanças na forma de pensar e agir dos profissionais, em busca da

transformação da prática em saúde e orientadora das iniciativas de desenvolvimento próprio e

da instituição de saúde (CECCIM, 2005), realizando uma práxis intencional no trabalho.
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