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Introdução: Os profissionais de saúde, durante a realização de seu trabalho, estão expostos a 

uma série de riscos que podem interferir em suas condições de saúde. Entre esses riscos estão 

os agentes físicos, químicos, psicossociais, ergonômicos e biológicos. Contudo, no ambiente 

hospitalar, merece destaque o risco biológico, que é a categoria de risco responsável pela 

insalubridade desses trabalhadores e que está intimamente relacionada com o risco de 

acidentes causado pelos materiais perfuro cortantes, durante a formação dos profissionais de 

saúde, a preocupação com os acidentes de trabalho é uma constante, uma vez que pode ser 

definido como um incidente que pode causar danos à saúde (imediatos ou potenciais) e até 

mesmo a morte, durante a realização das atividades laborais1. Foi evidenciado ainda nas 

literaturas1,2 um quantitativo significante de profissionais de enfermagem que desatentavam-

se quanto a importância do uso e ou uso inapropriado dos EPI durante a realização de 

procedimentos, supõem-se que a falta de hábitos, indisponibilidade e inadequação desses 

materiais, descuido ou questões pessoais, sociais, culturais e econômicas podem ser fatores 

que estejam e os profissionais da área relacionados a negligência desses profissionais quanto 

as normas de biossegurança, comprometendo assim sua integridade física e psicoemocional. 

Este fato vem sendo reforçado nos estudos de Sousa et al.3 que considera os profissionais de 

Enfermagem os mais expostos da área da saúde, sendo imprescindível conhecer o 

posicionamento dos fatores sociais que influenciam nas atitudes dos profissionais durante a 

realização de suas atividades relacionadas com a implementação das medidas de 

biossegurança. A adoção de equipamentos de proteção pela equipe de saúde é considerada um 

desafio, pois eles aceitam isso teoricamente, mas o equipamento ainda não permeia a prática 

diária com o mesmo nível de intensidade. Objetivos: Analisar as evidências científicas 

referentes as ocorrências de acidentes perfurocortantes na ambiência laboral da profissão de 

enfermagem. Métodos: Trata-se de um estudo exploratório de cunho qualitativo, realizado 

através de uma pesquisa bibliográfica. A pesquisa exploratória procura explorar um problema, 

de modo a fornecer informações para uma investigação mais precisa, visa ainda uma maior 

proximidade com o tema, que pode ser construído com base em intuições. As bases de dados 

utilizados foram: Literatura Latino-Americana do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), 

Base de Dados de Enfermagem (BDENF). A seleção dos periódicos para a produção do 

estudo, se fez necessário adotar como critérios de inclusão artigos científicos de pesquisas 

nacionais publicados nos últimos 5 anos (2014-2018), inicialmente foram considerados os 

títulos e os resumos dos artigos, com o objetivo de realizar uma seleção ampla de prováveis 

trabalhos de interesse, utilizando como descritores: Enfermagem; Biossegurança; Riscos 

Ocupacionais e seus respectivos termos no idioma português. Foram escolhidas somente as 

publicações no idioma português, disponíveis na íntegra e eletronicamente para leitura. O 

levantamento foi realizado com as publicações sob a forma de artigos (ensaio, revisão, 

pesquisa, relato de experiência e estudo de caso). A coleta de dados ocorreu nos meses de 

setembro e outubro de 2019. Buscou-se uma maior compreensão sobre as referentes às 

ocorrências de acidentes perfurocortantes na ambiência laboral da profissão de enfermagem 
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no período de 2013 a 2018. Resultados e Discussão: : Através das buscas de dados sobre as 

evidencias de ocorrências de acidentes perfuro cortantes na ambiência laboral do trabalhador 

de enfermagem, foi evidenciado nas literaturas2 tendo o uso dos EPI correto em cada 

procedimento que para o enfermeiro realizar procedimentos de maneira eficaz é necessário 

que disponha de habilidades e competências das boas práticas de enfermagem, pois muitas 

vezes as condições de trabalho e sua intensidade tornaram-se vulneráveis aos ricos de 

Acidente de Trabalho (AT), em vista que a realização de procedimentos, em diversos setores, 

sem o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), colocando em risco a segurança da 

equipe de enfermagem e dos pacientes. A melhor maneira de evitar acidentes com maiores 

proporções é o uso de EPI, que constitui uma barreira protetora para o trabalhador, pois reduz 

efetivamente (embora não elimine) os riscos. Nesse contexto, torna-se essencial para o bem-

estar e a saúde do trabalhador, adotar medidas de proteção e barreira no caso de exposições de 

pele e mucosas ao sangue ou outros líquidos corporais2. O profissional de saúde tem o risco 

biológico como inerente às suas atividades laborais, e sua maior ou menor intensidade 

depende de fatores como: tipo de acidente, gravidade e tamanho da lesão, presença e volume 

de sangue, além das condições clínicas do paciente-fonte e acompanhamento pós-exposição. 

Conclusão/Considerações Finais: Diante do levantamento realizado pode-se concluir que a 

enfermagem e a profissão que lida diretamente com o cuidado ao paciente, por este motivo 

torna-se uma profissão de muita exposta aos acidentes ocupacionais dentro da área da saúde, 

porém, torna-se necessário que os profissionais de enfermagem façam uso das normas de 

biossegurança de forma adequada, tendo o uso dos EPI correto em cada procedimento, 

buscando mais proteção ao desenvolver suas atividades laborais, evitando assim, os acidentes 

perfurocortantes. Desta forma, considerando o enfermeiro como formador de opinião, é 

necessário que ele adote mudanças para evitar exposições ocupacionais no atendimento aos 

cuidados prestados por este profissional, sendo suas ações refletidas em toda a sua equipe, 

este na condição de gestor deve realizar capacitação para sua equipe, sanando dúvidas 

relacionadas ao processo do cuidar. 

 

Descritores: Enfermagem, Biossegurança, Riscos Ocupacionais. 
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