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RESUMO: Frente a crescente evidência de acidentes de trabalho no Brasil, percebe-se a necessidade de 

estudar essa temática, especificamente no ambiente hospitalar. Este ambiente é local onde identificamos 

riscos em potencial à saúde humana, pois os  profissionais da área da saúde trabalham expostos a diversos 

riscos: químicos, físicos, biológicos, ergonômicos e mecânicos. Objetivo: Identificar em quais situações 

ocorrem os acidentes de trabalho com risco biológico com a equipe de enfermagem e quais são as atitudes que 

deverão ser tomadas para diminuição dos mesmos. Método: Pesquisa bibliográfica, os artigos científicos são 

da plataforma Scielo e Google Acadêmico, a partir do ano de 2010. Foram excluídos artigos escritos e 

publicados antes do ano de 2010. Resultados: Pode-se observar que a maioria dos acidentes acontece mesmo 

com o uso dos EPIs e que é nece ssário uma reeducação desses profissionais sobre os riscos ocupacionais. 

Conclusão: Em suma o presente estudo causa uma reflexão sobre a importância do enfermeiro do trabalho nos 

ambientes hospitalares e principalmente focado na redução de acidentes de trabalho com a equipe de 

enfermagem. 
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ABSTRACT: Faced with the growing evidence of work accidents in Brazil, there is a need to study this 

theme, specifically in the hospital environment. This environment is where we identify potential risks to 

human health because health professionals work exposed to several risks: chemical, physical, biological, 

ergonomic and mechanical. Objective: To identify in which situations occupational accidents with biological 

risk occur with the nursing team and what attitudes should be taken to reduce them. Method: Bibliographical 

research, scientific articles are from the Scielo and Google Academic platform, from the year 2010. Articles 

written and published before the year 2010 were excluded. Results: It can be observed that most accidents 

happen even with the use of PPE and that it is necessary to re-educate these professionals about occupational 

risks. Conclusion: In short, the present study reflects on the importance of the work nurse in hospital 

environments and mainly focused on reducing work accidents with the nursing tea
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1. INTRODUÇÃO 

 

É de conhecimento de todos que os profissionais da área da saúde trabalham 

expostos a diversos riscos sendo eles: riscos químicos, físicos, biológicos, ergonômicos e 

mecânicos (SILVA, 2016).  

Um dos riscos que estão mais presentes nas atividades laborais da equipe de 

enfermagem é o risco biológico, todos os dias é necessário lidar com materiais que são 

perfurocortantes e nesses materiais á uma alta presença de materiais biológicos, além de 

também estar sempre em contato direto com os pacientes ficando exposto a diversos tipos 

de micro-organismos como, por exemplo, vírus e bactérias (BALSANELLI, 2016). 

Os trabalhadores da enfermagem estão diariamente inseridos em um cenário 

desgastante fator que pode contribuir de forma significativa na ocorrência de acidentes de 

trabalho. Acidentes, ocasionados por material perfurocortante, são frequentes devido ao 

contexto do papel da enfermagem frente ao paciente e devido a necessidade de manuseio 

constante de materiais para realização da assitência ao paciente, o que pode representar 

prejuízos aos trabalhadores e às instituições, além de oferecerem grandes riscos de 

contaminação e gerarem desgastes físico e mental dos mesmos. Dessa forma, práticas mais 

seguras devem ser estimuladas no processo de trabalho, promovendo à saúde e prevenção 

dos agravos realacionados a esse fator (BALSANELLI, 2016). 

Grande parte dos acidentes de trabalho na enfermagem envolve exposições a 

material biológico, sobretudo com materiais perfurocortantes. A literatura científica ainda 

não conseguiu um consenso relacionado às principais causas de acidentes de trabalho com 

materiais perfurocortantes, o que dificulta um planejamento conciso de medidas que 

ajudem a reduzir a incidência do referido acidente na enfermagem, concomitantemente, 

diminuindo os riscos de contaminação (LINO, 2012). 

No ano de 1966 o Centro de Controle e Prevenção de Doenças localizado em 

Atlanta-EUA realizaram protocolo de precauções que devem ser tomadas ao realizar 

atendimentos, sendo elas: precaução padrão, precaução de contato, precaução de aerossóis e 



 

 

 

precaução de gotículas. Para todos os atendimentos, independente do estado que o paciente 

se encontra deve ser realizado a precaução padrão, para que assim interrompa a cadeia de 

transmissão de diversos micro-organismos (DA SILVA, 2016). 

No final do século XIX na Inglaterra, surgiu a enfermagem do trabalho, realizando 

visitas e prestando cuidado aos trabalhadores que se encontravam enfermo e seus 

familiares. No Brasil, ela chegou ao país nos anos 70, porém só em 2004 o Conselho 

Federal de Enfermagem – CONFEN reconheceu essa especialização na área da 

enfermagem. O enfermeiro do trabalho no ambiente laboral tem como objetivos realizar 

atividades de higiene ocupacional, ações que levam a prevenção de doenças e acidentes de 

trabalho e também a promoção da saúde no trabalho (LINO, 2012). 

Denota se que é de conhecimento geral que os materiais perfurocortantes estão 

presentes no dia a dia do trabalho da equipe de enfermagem, e nesse material está presente 

materiais biológicos tendo alto risco de contaminação da equipe acarretando em acidentes 

de trabalho. Nessa perspectiva, o presente estudo se justifica e se faz relevante em meio à 

identificação das cargas de trabalho na enfermagem que podem contribuir no envolvimento 

do profissional em acidente com material perfurocortante, além de levantar informações 

inerentes ao risco de contaminação do trabalhador podendo ainda  cooperar, como alerta, 

para as ações que envolvam risco de contaminação por acidentes com material 

perfurocortante para as equipes de enfermagem nos estabelecimentos de saúde público ou 

privado, de níveis primário, secundário ou terciário em atenção à saúde. 

Este estudo levanta a seguinte problemática: os enfermeiros conseguem identificar 

situações de desgaste no trabalho que contribuem para os possíveis acidentes com materiais 

perfurocortantes e seus riscos de contaminação? 

Diante da problemática exposta o objetivo geral é identificar os fatores que 

desencadeiam os riscos ocupacionais nos profissionais de enfermagem referente ao risco 

biológico. 

E possui como os objetivos específicos: Caracterizar o trabalho de enfermagem no 

contexto hospitalar; destacando a história da enfermagem na saude do trabalhador; 

Carcarterizar acidentes biológicos; Descrever principais fatores de acidentes de trabalho de 

risco biólogico; Avaliar as condições de trabalho e de saúde dos profissionais de 

enfermagem; Verificar quais os EPI’s mais usados e sua frequência de utilização pela 



 

 

 

equipe de enfermagem; Identificar como são feitas as notificações dos casos de acidentes 

ocupacionais  de risco biológico; Identificar os meios de prevenção utilizados pelos 

profissionais de enfermagem durante a prática assistencial; Descrever quais são as ações 

deverão ser tomadas para diminuição dos acidentes de trabalho de risco biológico.   

 

2. METODOLOGIA 

 

O presente estudo foi desenvolvido por meio do método de pesquisa bibliográfica; 

seu objetivo é explicar e discutir determinado tema ou problema tendo como base 

referências teóricas já publicadas (livros, revistas, periódicos etc.), além de buscar conhecer 

e analisar as contribuições cientificas do tema em questão. Assim, ela se mostra bastante 

eficaz na formação cientifica, seja ela realizada de forma independente (análise teórica) ou 

como parte de uma investigação empírica (MARTINS, 2013). 

“A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao 

investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que 

aquela que poderia pesquisar diretamente” (GIL, 2010, p.30) 

Contudo, ainda de acordo com Gil (2010), esse método apresenta uma contrapartida, 

em que pode ocorrer dos dados encontrados terem sido coletados ou processos de forma 

equivocada. Assim, para evitar a possibilidade de reproduzir ou ampliar possíveis erros, é 

vital que o pesquisador se assegure das condições em que os dados foram obtidos, 

analisando profundamente cada informação para que descobrir possíveis incoerências ou 

contradições. 

Quanto à sua natureza, este estudo se classifica com uma pesquisa básica, uma vez 

que seu propósito é gerar conhecimentos novos uteis para o avanço da ciência sem 

necessidade de uma aplicação prática prevista, e envolve verdades e interesses universais. 

Ela classifica-se ainda como uma pesquisa qualitativa; deste modo o estudo de abordagem 

qualitativa, na formulação do problema está voltado para a exploração, descrição e 

entendimento (ROSENSTOCK, et al, 2011). 

Sua finalidade, portanto, vai além de contribuir para elaboração de um relatório ou 

descrição de dados pesquisados empiricamente, ela objetiva relatar o desenvolvimento 

interpretativo dos dados obtidos. Já do ponto de vista dos seus objetivos ela é classificada 

como uma pesquisa exploratória; este tipo de pesquisa objetiva promover maior 



 

 

 

familiaridade com o problema para torná-lo explícito ou construir hipóteses (MARCONI, 

2017).  

Para o desenvolvimento e levantamento dos dados foram utilizados os seguintes 

descritores: Câncer de colo de útero; Prevenção; Assistência; Exame Papanicolau; 

Programas de Saúde; Diagnósticos de enfermagem; SAE; Intervenções de enfermagem. 

 O período para levantamento e análise dos dados foi de janeiro de 2020 à junho de 

2021. Os dados foram encontrados em livros e estudos publicados em bases de dados 

eletrônicas, tais como Scientific Electronic Library Online (SCIELO), livros, artigos 

científicos, monografias e revistas.  Foram utilizados estudos publicados a partir do ano de 

2010 até o ano de 2021.  

Como critérios de inclusão foram  considerados materiais publicados no período 

citado organizando se o material incluindo os artigos científicos e livros que abordam a 

temática correspondendo aos descritores buscados a cima,  sendo estes publicados entre o 

ano de 2010 a 2021, com textos na língua portuguesa e artigos que continham texto 

completo disponível.  

Foram excluídos os artigos científicos e livros que não abordavam a temática, 

artigos publicados em outro idioma que não fosse o português e artigos e livros que não 

correspondiam ao ano de publicação desejado e que não disponibilizavam textos completos.  

 

3. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

3.1 O TRABALHO DE ENFERMAGEM DO CONTEXTO HOSPITALAR E A 

HISTÓRIA DA ENFERMAGEM NA SAÚDE DO TRABALHADOR 

Na perspectiva de BALSANELLI, CINHA (2016), o profissional enfermeiro, para 

promover a gestão de recursos humanos na a área de enfermagem precisa conhecer a 

capacidade e disposição de seus funcionários e juntamente com o nível de complexidade 

exigido pelos pacientes. No entanto, é necessário um ambiente interativo em que as 

decisões precisam ser rápidas e assertivas, onde muitas vezes há um postura autoritária ao 

invés de participativa. 

Também de acordo com PIMENTA (2020), o profissional de enfermagem no 

âmbito hospitalar tem por responsabilidade liderança com sua equipe e também o cuidado 



 

 

 

com o paciente, onde muitas vezes o profissional acaba exercendo diversos papéis e assim 

levando junto a si uma sobrecarga de trabalho, fazendo com que o mesmo futuramente 

posssa desenvolver um adoecimento profissional.  

Tratando-se dos trabalhadores de enfermagem, estudos evidenciam que o trabalho 

pode influenciar sobremaneira o processo saúde-doença, não somente como promotor de 

desgastes, mas também como de saúde. As cargas de trabalho que compõem o cotidiano 

desses trabalhadores se traduzem no ritmo de trabalho intensificado, na convivência diária 

com o sofrimento dos pacientes e familiares e na inadequação dos recursos humanos, 

físicos e materiais (SILVA, et al., 2020) 

Na visão de SOBRINHO (2018) no contexto hospitalar o enfermeiro e sua equipe 

estão sempre expostos a diversas situações do seu cotidiano onde os riscos ocupacionais 

estão presentes a todo o momento, desde a triagem onde o enfermeiro naquele momento 

não possui uma suspeita ou diagnóstico para a doença do paciente que procura o hospital, 

tendo em vista que muitas vezes a precausão padrão não é totalmente eficaz naquele 

momento, até em unidadaes de terapia intensiva onde se é utilizado todos os EPIs 

necessários, mas riscos existem.  

Sendo assim, para Nazário (2016), as instituições de saúde precisam dispor de 

regulamentação institucional relacionada a medidas de biossegurança. As medidas devem 

contemplar a segurança ocupacional e ambiental referente a aspectos biológicos, químicos e 

físicos. Para isso, são imprescindíveis orientações para a utilização de equipamentos de 

proteção individual e também coletiva, além de manuseio, transporte e descarte adequado 

de material biológico. 

É de fundamental importância que o assunto Saúde do Trabalhador seja debatido 

por diversas áreas observando os aspectos e peculiaridades de cada indivíduo, e com a 

enfermagem não seria diferente. Existem diversas áreas de atuação para esses profissionais 

e cada uma delas tem os seus riscos ocupacionais, eles podem ser definidos como uma série 

de eventos que podem acontecer no meio laboral, seja individual ou coletivo que podem 

provocar algum dano a saúde do colaborador, fazendo com que o mesmo passe pelo 

processo de adoecimento ou até mesmo  levando a morte (SILVA,  et al, 2012).  

Para que seja falado da Enfermagem do Trabalho devemos relembrar a história da 

Enfermagem em si, que surgiu na Inglaterra por volta do século XIX por Florence 



 

 

 

Nightingale onde a mesma revolucionou totalmente o maneira de cuidar, sendo não apenas 

voltado para o conhecimento empírico mas também para o científico. E no Brasil surgiu no 

início do século XX (GEOVANINI, 2019).      

No Brasil, o Estado começou a intervir na Saúde do Trabalhador em 1920, comCarlos 

Chagas. Mas, uma politica pública claramente definida legalmente sobre o tema, só ocorreu 

com a Portaria 3237/72, que criou o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do 

Trabalho (SESMET). 

No Brasil umas das mulheres que são muito conhecidas pelo seu papel de 

enfermeira na época e por enfrentar diversos desafios para que a mesma pudesse cuidar das 

pessoas é a Anna Justina Ferreira Nery, mais conhecida por Anna Nery, nasceu em 13 de 

dezembro de 1814 no município de Cachoeira no estado da Bahia e faleceu no dia 20 de 

maio no ano de 1880 no Rio de Janeiro (BACKERS, et al, 2020). 

Voltado para a questão da saúde do trabalhador, de acordo com a Associação 

Nacional de Enfermagem do trabalho – ANENT, a enfermagem do trabalho também surgiu 

na Inglaterra e no Brasil esta especialdade da enfermagem foi formalmente reconhecida e 

registrada em 1978. Portaria 3214, de 08 de Junho de 1978 (Diário Oficial da União, de 

06.07.78), do Ministério do Trabalho e Emprego que, por meio da Norma Regulamentadora 

(NR) 4 – Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho 

(Associação Nacional de Enfermagem do Trabalho – ANENT, 2015). 

A Associação Nacional de Enfermagem do Trabalho criou o seu estatudo no ano de 

2006 contendo 16 páginas contendo 49 artigos. No presente artigo aborda todos os deveres 

e direitos do profissional de enfermagem especializado na saúde do trabalhador.  

De acorcdo com a própria ANENT alguns dos deveres da associação para com os 

enfermeiros são: Realizar estudos na área da Enfermagem do Trabalho e estimular a 

crianção de cursos de especializações em todo país; Promover e participar de atividades 

científicas referente e inerentes à Enfermagem do trabalho; Congregar profisisonais que 

exerçam a Enfermagem do trabalho; Fazer-se representar com direito de voz e voto em 

eventos científicos, cultorais, nacionais e internacionais; Realizar concursos de provas e 

títulos para outorga de especialista visando a inscrição no COFEN; Entre outros.  

Nesse sentindo de acordo com o Estatuto Social Associação Nacional de 

Enfermagem do Trabalho – ANENT são deveres dos associados: Cumprir o Estatuto, o 



 

 

 

regimento interno e as decisões dos órgãos constitutivos da ANENT; Prestar colaboração a 

ANENT, visando o estudo e a difusão da Enfermagem do Trabalho; Fornecer informações 

técnico-científicas, estudos, projetos e outros trabalhos sempre autorizando sua publicação; 

Aceitar e exercer os cargos diretivos para os quais tenham sido eleitos ou nomeados, salvo 

motivos imperiosos de força maior; Identificar sempre que solicitado, mediante o 

comprovante de pagamento da anuidade; Pagar pontualmente suas contribuições anuais e 

cumprir quaisquer outros compromissos direta ou indiretamente assumidos perante a 

Associação. 

 

3.2 ACIDENTES BIOLÓGICOS E O USO DE EPIS  

O empregador tem o dever de oferecer os equipamentos de proteção individual – 

EPI aos seus empregados para que assim possa porteger a integridade dos seus 

trabalhadores e consequentemente haja uma diminuição dos riscos em que os funcionários 

são expostos em suas atividades laborais. Assim destaca Dias (2010). 

De acordo com Silva (2010) entre os acidentes que acontecem com a equipe de 

enfermagem a grande maioria deles são ocorridos com materiais perfurocortantes, ao ser 

analisado esses acidentes o que prevalece é a lesão subcutânea, sendo ela 78,87% dos 

acidentes, ainda é relatado que somente após o esses acontecimentos a equipe de 

enfermagem passa a dar mais atenção ao uso dos EPIs. 

Conforme Dias (2010) aborda, é de suma importância que o enfermeiro responsável 

pelo setor certifique-se que toda sua equipe faz o uso adequado e correto dos EPIs, pois é 

de sua responsabilidade essa supervisão, destaca-se que 75% da equipe de enfermagem se 

desresponsabiliza do uso do mesmo, 50% dos entrevistaddos relataram que ao fazerem o 

uso do EPI suas habilidades de realizarem os procedimentos são diminuídas.  

As taxas de incidência de acidentes de trabalho por exposição a fluídos 

corporais e materiais perfurocortantes podem ser elevadas em relação à não-

adesão às medidas de Precaução Padrão. Segundo a NR32, os EPI, descartáveis 

ou não, devem estar à disposição em número suficiente nos postos de trabalho, de 

forma que seja garantido o imediato fornecimento ou reposição, bem como deve 

ser garantida a sua conservação e higienização, recipientes e meios de transporte 

adequado para materiais infectantes, fluidos e tecidos orgânicos.” (CARVALHO, 

DIAS 2010 p.518). 

 

Nas instituições o processo educativo de seus colaboradores deve estar em constante 

evidência, para que assim haja uma adesão mais eficaz quanto ao uso dos EPIs na equipe da 



 

 

 

enfermagem, ressaltando protocolos de biossegurança do trabalhador mas também ao 

paciente (DIAS,2010). 

 

3.3 A ENFERMAGEM E OS RISCOS OCUPACIONAIS DESTA PROFISSÃO 

Em algumas situações quando se é falado na enfermagem do trabalhador logo vem a 

cabeça o enfermeiro do trabalho realizando suas atividades em empresas como 

metalúrgicas ou usinas, por exemplo. Raramente se pensa no enfermeiro do trabalhado 

atuando dentro das unidades hospitalares com seus colegas de profissão. 

Análises revelam que na década de 80, foram registrados junto à Previdência Social 

10.374.247 acidentes do trabalho, dos quais 254.550 resultaram em invalidez e 47.251 em 

óbito segundo dados do IBGE (1990). Apesar dos dados, este número não corresponde à 

totalidade dos acidentes ocorridos no Brasil, uma vez que existe uma alta incidência de 

subregistros, estimada em 60%, além de um expressivo contingente da População 

Economicamente Ativa (PEA) não estar incluído nestas estatísticas, por não contribuir para 

a Previdência Social (PEDROSA, 2016). 

Nessa perspectiva o que podemos observar é que muitos acidentes de trabalho não 

são notificados, sendo assim entra a questão, se os colaboradores não tem a cosciência do 

que se trata um acidente de trabalho ou se a empresa em questão não toma as devidas 

providências. Deve-se analisar esse contexto em que esses acidentes de trabalhos se 

encontram (LEITE, 2016). 

 

Para vencer esses desafios, a Saúde Ocupacional é definida pela OMS e 

pela OIT, como: a área que se dedica à promoção e manutenção do mais elevado 

padrão de bemestar físico, mental e social dos trabalhadores de todos os setores 

de atividade; à prevenção das alterações de saúde provocadas pelas suascondições 

de trabalho; à proteção dos trabalhadores contra os riscos resultantes de fatores 

adversos, no seu local de trabalho; a proporcionar ao trabalhador, um ambiente de 

trabalho adaptado ao seu equilíbrio fisiológico e psicológico. (PEDROSA, 

SOBRAL, BRASILEIRO, 2016). 

 

Ao imaginar o ambiente em que normalmente os enfermeiros realizam suas 

atividades laborais, mais especificamente no ambiente hospitalar é possível identificar 

diversos riscos ocupacionais que se deparam no dia a dia, o enfermeiro do trabalhado deve 

estar atento a realização das atividades laborais dos mesmos verificando e anasalisando 



 

 

 

esses riscos.  

Um dos riscos mais comuns do dia a dia da equipe de enfermagem no ambiente 

hospitalar é o risco biológico, pois a equipe sempre está em contato direto com pacientes 

onde muitas vezes ainda não se tem um diagnóstico preciso do mesmo, também estão 

sempre manuseando materiais pérfuro-cortantes com ou sem fluídos. Acidentes de cunho 

biológicos podem trazer sérios problemas ao colaborador afetando sua vida social, familiar 

e profossional (FILHO, 2018).  

Alguns estudos mostraram que realmente o risco biológico afeta gravemente a 

categoria da enfermagem, relarando que há uma predominância por lesões causadas por 

materiais pérfuro cortantes. E o fator disso ocorrer se deve pelo fato de que a equipe de 

enfermagem está sempre manupulando este tipo de material. Além de que os mesmos estão 

muitas vezes sofrendo uma sobrecarga profissional. Além disso, os estudos demostraram 

que cerca de 40% dos profissionais no momento do acidente faziam uso dos EPIs e que 

60% não utilizavam (JESUS, 2017). 

Nesse sentido, é necessário que haja por parte das instiuições uma preocupação a 

respeito dos acidentes de trabalho envolvendo profissionais da enfermagem, pois os 

mesmos são fundamentais para o funcionamento da unidade. Se esses profissionais 

comecarem a desenvolver doenças ocupacionais a instituição irá sentir os efeitos da 

ausência ou da baixa produção dos profissionais (SILVA, 2016). 

Pensando assim, para que haja uma redução desses acidentes e uma conscientização 

efetiva dos profissionais é necessário a implementação de um enfermeiro do trabalho nas 

instituições, pois o profissional irá se dedicar para identificar quais são as lacunas que 

acometem a instiuição e favorecem o acontecimento de acidentes (SILVA, et al. 2016). 

Ao enfermeiro  do  trabalho  atribui-se  de  forma  significativa no âmbito 

hospitalar o desenvolvimento de ações para medidas de segurança, detecção e 

minimização  dos  riscos  ocupacionais  de  acordo  com  a  atividade realizada e 

os agravos biológicos a que estão expostos os profissionais de enfermagem, com 

o objetivo de melhorar as condições laborais”. (PEDROSA, SOBRAL, 

BRASILEIRO, p.8, 2016). 

 

Sendo assim fica evidente a importância de um profissional da enfermagem 

especializado em saúde do trabalhador nas instituições hospitalares, para benefício dos 

colaboradores e também da própria instituição. Uma estratégia para a diminuição desses 

acidentes é a reeducação dos profissionais, ressaltando a importância do uso dos EPIs, onde 



 

 

 

são peças fundamentais para que os profissionais não se lesionem, também sobre o 

manuseio desses materiais, sanando qualquer dúvida que esses profissionais apresentarem 

(NAZARIO, 2016). 

 

3.4 PRINCIPAIS FATORES DE ACIDENTES DE TRABALHO DE RISCO 

BIÓLOGICOS  

O acidente de Trabalho com Material Biológico potencialmente contaminado entre 

trabalhadores das instituições de saúde ainda é frequente e pode levar a ter sérias 

consequências de ordem física, mental e socical à vítima e também às próprias instituições 

de saúde, acerretando, por exemplo, o aumento dos índices de absenteísmo e consequentes 

prejuízos financeiros. Sendo assim, práticas mais seguras devem sere sempre estimuladas 

no processo de trabalho, com tendo ênfase na promoção à saúde e também na prevenção de 

tais agravos (PIMENTA, 2020) 

É de suma importância que a equipe de enfermagem saiba identificar quais são os 

riscos que estão sendo expostos nas suas atividades laborais, para que assim possam se 

paramentar de forma correta e tomar os devidos cuidados ao realizar procedimentos e 

práticas do dia a dia (PAIVA, 2016). 

 Os trabalhadores devem saber identificar os riscos inerentes de cada 

procedimento e a importância da adesão às PP, reconhecendo, assim, essas 

medidas como uma forma de diminuição de riscos à exposição ocupacional. As 

PP têm o objetivo de proteger o profissional da exposição a Material Biológico 

Potencialmente Contaminado (MBPC) transmitido por sangue, fluidos corporais 

e secreções (exceto suor) e diminuir o risco de transmissão de infecções de 

relacionadas à assistência em saúde. (NAZARIO, Elisa Gomes et al, 2016, p.6). 

 

Conforme a pesquisa realizada por Nazario (2016) em um hospital do estado de Mato 

Grosso com a equipe de enfermagem, cerca de 46,6% dos profissionais dessa instituição ja 

sofreram acidente de trabalho com exposição a material biológico, 35,1% destes 

profissionais se acidentaram com materiais perfurocortantes, sendo que  7,7% dos mesmos 

chegaram a se acidentarem 6 ou mais vezes.  

Na perspectiva de Aragão e colabradores (2019) os acidentes de trabalhos ocorridos 

em ambiente hospitalar é um problema de saúde mundial, por conta do seu alto número de 



 

 

 

profissionais envolvidos e das consequências que os trazem; Também destaca-se que o 

período noturno é onde ocorre a menor frequência desses acidentes, os profissionais que se 

acidentam com mais frequência interessantemete são os mais experientes. 

Os principais momentos em que ocorrem estes acidentes são no reencape de agulhas, 

administração de medicamentos, descarte inadequado de materiais perfurocortantes e 

punção de vasos. Sendo essas ativiades muito frequêntes no dia a dia do profissional de 

enfermagem. Sobre a maior frequência desses acidentes ocorrerem na período da diurno, a 

possobilidade que se estuda é de que este horário há um maior fluxo de atendimentos nos 

hospitais, assim destaca Aragão e colaboradores (2019), além também da sobrecarga de 

trabalho ser realidade para uma parte dos profissionais da área, onde muitas vezes possuem 

mais de um emprego fixo.  

 

 

3.5 NOTIFICAÇÕES DOS CASOS DE ACIDENTES OCUPACIONAIS DE RISCO 

BIOLÓGICO  

Nazario (2016) destaca que cerca de 40% dos profissionais que sofreram acidente 

ocupacional de risco biológico não realizaram a notificação, onde 28% afirmaram que em 

sua opinião a realização da notificação de acidente de trabalho é desnecessária. Tendo em 

consideração as informações anteriormente citadas, nos evidencia a falta de conhecimento 

sobre a importância da notificação. 

A notificação fidedigna dos acidentes de trabalho é de grande importância, 

visto que, através dela, torna-se possível conhecer o panorama da ocorrência 

desses tipos de acidentes, o que é fundamental para a concepção de políticas 

públicas”. (SANTOS, Patricia Honório Silva, REIS, Luana Araujo, 2016, p.643). 

 

A portaria nº 777/GM do Ministério da Saúde nos apresenta sobre os procedimentos 

a serem realizados em caso de notificação compulsória de agravos a saúde do trabalhador, 

sendo disposto de 11 agravos de notificação, estando nela presente o agravo de acidente 

ocupacional com exposição a materiais de risco biológicos, o procedimento a ser realizado 

nesses casos é o preenchimento da Ficha de Notificação, que é padronizada pelo Ministério 

da Saúde, no Sistema de Informação de Agravos de Notificação, o SINAN.  

Dessa forma, também é de suma importância ressaltar que mesmo com a notificação 

de acidente de trabalho no SINAN, a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) deve 



 

 

 

ser realizada, havendo ou não afastamento do trabalhador de suas ativiades laborais, 

ressalta (SANTOS, 2016). 

É de obrigação do empregador comunicar à previdência social a 

ocorrência de acidente de trabalho com seu empregado até o primeiro dia útil 

seguinte ao acidente e em caso fatal de imediato à autoridade competente. Caso a 

empresa não notifique o acidente, a CAT poderá ser emitida pelo próprio 

trabalhador, seus dependentes, a entidade sindical competente, o médico que o 

atendeu ou qualquer autoridade pública.” (SANTOS, Patricia Honório Silva, 

REIS, Luana Araujo, 2016, p. 643) 

 

Com os protocolos de emissão e preenchimento da notificação no SINAN e da CAT 

se torna possível a análise desses acidentes, tanto em questão da frequência desses 

acidentes mas também o que levou a causar este feito (SANTOS, 2016). 

 

3.6 O PAPEL DO ENFERMEIRO NA PREVENÇÃO DE ACIDENTES E DOENÇAS 

LABORAIS E AÇÕES DE PREVENÇÃO DE RISCO A EQUIPE DE 

ENFERMAGEM 

A enfermagem em saúde ocupacional é de suma importância nas instituições pois é 

ela quem trabalha em conjunto com o colaborador e a empresa, trazendo benefícios para 

ambos. Pois na maioria das vezes os profissionais não tem o pensamento voltado para sua 

própria segurança, os tornndo assim vuneráveis a acidentes e a empresa cada vez mais 

desfalcada, pois se um funcionário é afastado o setor onde ele trabalha é afetado, podendo 

até afetar a empresa como  um todo (LEITE, 2016). 

“No contexto do SESMT, a ação do Enfermeiro em Saúde Ocupacional 

está intimamente ligada à prevenção e promoção da saúde do trabalhador, bem 

como à proteção contra riscos de acidentes por agentes químicos, físicos, 

biológicos e psicossociais. Sua atuação no ambiente laboral tem se tornado 

indispensável, pois contribui para a redução significativa no número de acidentes 

e doenças que afetam o trabalhador, promovendo a qualidade de vida e dando 

ênfase à melhor execução do trabalho.” ( Almeida RB, Silva RM, Moraes Filho, 

2017, p.60). 

 

O enfermeiro de saúde ocupacional no âmbito hospitalar tem competância para 

realizar ações de prevenção de risco a equipe de enfermagem, realizar as notificações 

necessárias em caso de acidentes, fornecer dados que forem necessários para o 

ministério de saúde e afins, realizar a idenificação de riscos onde estes colaborasores 

estão expostos em suas ativiades laborais. Sendo assim, ele se torna indispensável em 



 

 

 

seu quadro de funcionários nas instiruições de saúde (ALMEIDA, 2017). 

Para o enfermeiro em saúde ocupacional realizar seu trabalho de maneira eficaz 

primeiramente ele irá realizar o diagnóstico situacional, onde ele irá identificar quais são as 

necessidades atuais e futuras para aquiele ambiente, identificará também se o local de 

trabalho da equipe de enfermagem é arriscado, complexo, perigoso, a quantidade de 

acidentes que acontecem mensalmente, anualmenre e quantos acidentes no total já 

ocorreram naquele setor e/ou instituição (ALMEIDA, 2017). 

 

“A enfermagem do trabalho é responsável por ações de promoção à saúde, 

prevenção de doenças, proteção, recuperação e reabilitação, a fim de estabelecer 

intervenções no intuito de evitar problemas de saúde e segurança nos mais 

variados contextos, compondo assim uma visão integral do cliente, pautada em 

um aperfeiçoamento sistemático e contínuo, de maneira crítica, reflexiva e 

criativa, aliando conhecimento técnico-científico e habilidades pessoais.4 Tais 

ações tem o intuito de subsidiar o cuidado e segurança profissional, para se lançar 

mão de profissionais, sempre aptos, podendo ainda garantir uma melhor 

utilização do tempo, poupando assim recursos humanos e financeiros.” 

(NASCIMENTO, Maria Raiane Rolim, 2020, p. 2). 

 

Nessa perspectiva o enfermeiro responsável pelo setor de saúde ocupacional 

podendo contar com a colaborarção da equipe da Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes – CIPA irão planejar e executar ações para que haja uma diminuição de acidentes 

ocupacionais e também a prevenção dos mesmos. Fazendo assim com que a qualidade de 

vida dos colaboradores seja melhorada, garantindo um bom desempenho em suas atividades 

ocupacionais (NASCIMENTO, 2020). 

Uma das ações de suma importância para os enfermeiros e sua equipe é ressaltar a 

proeminência do uso dos Equipamentos de Proteção Individual –EPI, por exemplo luvas, 

capote/avental, touca, máscara, propé entre outros, sendo essas ações realizadas de formas 

dinâmicas para que o colaborador entenda o porque deve usar aqueles equipamentos 

(NAZARIO, 2016). 

Na perspectiva de Nazario (2016) existem quatro demandas de situações que 

devem ser abordadas para uma reeducação em saúde ocupacional para a equipe de 

enfermagem, são elas: Apreendendo os riscos ocupacionais; Precauções Padrão: eu uso 

EPI, mas…; Fatores favoráveis à adesão às Precauções-Padrão; Fatores desfavoráveis 

aadesão às Precauções-Padrão. 

Dentre as temáticas citadas anteriormente o enfermeiro em saúde ocupacional pode 



 

 

 

elaborar uma série de atividades e eventos para que os colaborradores façam a adesão ao 

que for compartilhado, havendo assim uma diminuição de acidentes e riscos com a equipe 

de enfermagem (SANTOS, 2016). 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Ao final deste presente estudo sendo realizada a leitura de diversos artigos 

científicos concluiu-se que, a área de enfermagem como um todo está exposta a diversos 

riscos ocupacionais no seu dia a dia, incluindo o risco biológico.  

Pois as atividades que são frequentemente realizadas, como por exemplo, punção 

venosa, triagem de pacientes para consulta e até mesmo o simples fato de estar em um 

ambiente hospitalar já faz com que o indivíduo esteja exposto a riscos biológicos, como 

bactérias, bacilos entre outros microorganismos. 

Também fica evidente a importância da conscientização sobre esses riscos, 

principalmente para aqueles colaboradores com muitos anos de experiência onde em sua 

formação não tiveram a oportunidade de aprender sobre os riscos ocupacionais, a 

reeducação nesses casos é fundamental. Nessa perspectiva as notificações compulsórias 

também um papel de muita importância. 

São pelas notificações que acontecem um controle desses riscos e acidentes que 

acometem a equipe de enfermagem, se essas notificações e o preenchimento da CAT 

ocorrerem de forma correta  o enfermeiro responsável pelo setor de saúde ocupacional 

poderá  ter um controle sobre a quantidade, tipo e gravidade desses  acidentes , colaborando 

assim para que ele faça melhores intervenções e ações de educação em saúde  ocupacional. 

A prevenção desses acidentes também é de suma importância, pois se haver uma 

prevenção o acidente não acontecerá, fazendo assim que a instiuição não perca um 

funcionário e que o mesmo trabalhe com qualidade de vida.  

Diante disso, destaca-se ainda que se faz necessário uma reflexão sobre  o assunto, 

tanto dos próprios enfermeiros, mas também dos técnicos em enfermagem  e também da 

instituição hospitalar como um todo, pois se há um risco, automaticamente há uma 

possibilidade. E sendo assim a prevenção é a saída mais econômica e viável para o não 

adoecimento profissional e acidentes ocupacionais.  
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