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Introdução: Os acidentes de trabalho envolvem exposição direta ou indireta do trabalhador a 

material biológico e todo caso confirmado deve ser registrado na Ficha de Investigação de 

Acidentes de Trabalho com exposição a material biológico do Sistema de Informação de 

Agravos de Notificação (SINAN), podendo ser realizados por qualquer profissional de saúde, 

além da emissão da Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT, o que visa contribuir com 

as políticas públicas de saúde [1]. De acordo com o Ministério do Trabalho, acidentes de 

trabalho, são os que ocorrem pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de 

empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos assegurados [...], provocando lesão 

corporal ou perturbação funcional que cause a morte, perda ou redução, permanente ou 

temporária, da capacidade e para o trabalho [2]. As exposições ocupacionais a materiais 

biológicos potencialmente contaminados são um sério risco aos profissionais em seus locais 

de trabalho e acidentes envolvendo sangue e outros fluidos orgânicos correspondem às 

exposições mais frequentemente relatadas, sendo os ferimentos com agulhas e material 

perfuro/cortante, em geral, considerados extremamente perigosos por serem potencialmente 

capazes de transmitir patógenos diversos, como o vírus da imunodeficiência humana (HIV), 

hepatite B e hepatite C [3]. As profilaxias pós-exposição não são totalmente eficazes e a 

prevenção da exposição ao sangue ou a outros materiais biológicos é a principal e mais eficaz 

medida para evitar a transmissão do HIV e dos vírus da hepatite B e C, sendo essenciais as 

ações educativas permanentes e medidas de proteção individual e coletiva [4]. Desta feita este 

estudo é de fundamental importância pois trata-se de um problema de saúde pública voltado à 

saúde do trabalhador. Objetivos: Descrever os fatores associados aos acidentes de trabalho 

com exposição à material biológico no estado do Pará, no período de 2014 a 2018. Métodos: 

Realizou-se estudo epidemiológico descritivo de acidentes de trabalho com exposição à 

material biológico pertencente ao banco de dados do SINAN da Secretaria de Estado de 

Saúde Pública – SESPA, por município de residência de notificação, no estado do Pará, sendo 

os dados tabulados e analisados em planilha de Excel com posterior análise estatística 

descritiva simples. Resultados e Discussão: Observou-se ocorrência de 3.203 notificações, as 

quais abrangeram 86,81% dos municípios, com média de 641 casos anual e 267 mensalmente; 

foram registrados casos principalmente em Belém (14,70%), Ananindeua (7,27%) e Santarém 

(6,15%), sendo a maior frequência no sexo feminino (76,24%) e faixa etária entre 20 e 34 

anos (51,33%); frequentemente na zona urbana (94,16%); a maioria dos acidentados possuía 

ensino médio completo (45,96%) e educação superior completa (20,39%), bem como 

trabalhavam como empregado registrado (30,41%), servidor público estatutário (25,32%) e 

trabalhador temporário (13,77%); usualmente os acidentes foram pela exposição percutânea 

(63,10%) e pele íntegra (36,37%), sendo o principal material orgânico de contato o sangue 

(74,84%) e as circunstâncias do acidente a administração endovenosa (13,55%), descarte 

inadequado – no chão (9,27%), procedimentos cirúrgicos (9,02%), descarte inadequado – no 

lixo (8,96%) e manipulação de caixa perfuro/cortante (8,96%); os principais agentes de 

acidentes foram as agulhas com lúmen (53,39%) e sem lúmen (14,33%); as ocorrências foram 

maiores em técnico de enfermagem (53,48%), enfermeiros (7,65%) e médico clínico (3,15%), 



 

 

 

Anais do VIII Congresso de Educação em Saúde da Amazônia (COESA), Universidade Federal do Pará – 

09 a 12 de dezembro de 2019. ISSN 2359-084X. 

 

profissões estas que estão em constante atividades de técnicas invasivas; a maioria usava luva 

(74,09%), máscara (41,40%) e avental 38,71%) e possuía vacinação contra hepatite B 

(71,75%); das informações sobre a evolução; 23,73% houve alta de paciente de fonte 

negativo; 20,11% obteve alta sem conversão sorológica; 3,34% abandonaram o 

monitoramento sorológico; 1,65% obteve alta com conversão sorológica e 51,17% das 

informações estavam ignorada/branco; em relação a situação sorológica da fonte a maioria era 

conhecida (58,20%), sendo que 39,06% eram Anti-HIV negativo; 6,06% positivo e 47,96% 

ignorado/branco; 27,44% apresentaram Hbs Ag negativo; 1,22% positivo e 53,48% 

ignorado/branco; 20,32% negativo Anti-HBc; 0,53% positivo e 54,26% ignorado/branco; 

27,72% negativo Anti-HCV; 0,72% positivo e 53,64% ignorado/branco; quanto ao status 

sorológico do acidentado 71,75% estavam vacinados contra hepatite B; 50,14% eram 

negativos para Hbs Ag e 0,41% positivos; 31,06% possuíam Anti-HBs negativo e 5,03% 

positivo; 50,17% Anti-HCV negativo e 0,37% positivo; a principal conduta adotada no 

momento do acidente foi direcionada contra o vírus HIV com 30,38% dos casos 

encaminhados para quimioprofilaxia; sendo que 1,2% recusaram a quimioprofilaxia; 5,03% 

dos casos realizaram o esquema básico (Zidovudina (AZT) + Lamivudina (3TC); 0,6% 

realizaram o esquema expandido, sendo 1,22% AZT+3TC+Indinavir e 0,41% 

AZT+3TC+Nelfinavir; a conduta para vacinação contra Hepatite B foi 6,59%, mas 38,40% 

das informações estavam ignorada/branco; indicação de imunoglobulina da Hepatite B 0,97%, 

porém 40,37% estava ignorado/branco; em relação ao HCV 6,59% realizou alguma conduta e 

38,40% estava ignorado/branco; embora ainda não exista nenhuma profilaxia contra o vírus 

da Hepatite C, é recomendado a realização de exames como ALT, Anti-HCV e PCR, quando 

detectado acidentes com fonte desconhecida; em relação ao CAT, 38,68% foram emitidas; 

27,60% não emitidas; 29,57% ignorado/branco e 4,15% não se aplica. Conclusão/ 

Considerações Finais: Concluiu-se que houve aumento anual dos acidentes no estado do 

Pará, que pode ser decorrente da maior sensibilidade para realização de notificações ou, 

dentre outros fatores, aumento de acidentes em virtude da ausência de capacitações de 

profissionais que estão mais expostos aos acidentes com material biológico. A maior 

ocorrência de acidentes de trabalho com exposição de material biológico foi na população 

feminina e adulta, com nível médio de escolaridade e principalmente profissionais da área de 

saúde como técnicos de enfermagem, enfermeiros e médico clínico durante procedimentos de 

administração endovenosa com agulhas, sendo o sangue o fluido de maior contato nos 

acidentes, e embora muitos utilizem a luva como proteção individual, as mesmas não 

garantem segurança completa se as manipulações sejam realizadas extremamente rápidas e 

sem o devido cuidado. A maioria dos trabalhadores possuía vacinação contra hepatite B, 

entretanto as condutas pós exposição dependem do status sorológico da fonte e níveis de Anti 

HBs dos acidentados e o estudo demonstrou que se conhece a fonte na maioria das vezes. 

Houve baixa emissão de CAT o que constitui um problema na saúde ocupacional, pois 

dificultam a adoção de estratégias de prevenção e direcionamento de capacitações ao principal 

público alvo. A recusa ao tratamento profilático, embora baixo, não deixa de ser preocupante 

pois representa a incerteza do desfecho dos acidentados e predispõe à possibilidade de novos 

contágios. De modo geral, protocolos de segurança e medidas de controle e prevenção não 

estão sendo seguidos principalmente por profissionais de saúde, sendo necessária a adoção de 

estratégias principalmente em relação à fiscalização no ambiente de trabalho. 

 

Descritores: Material biológico, Base de dados, Epidemiologia descritiva. 
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