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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Os trabalhadores da área da saúde, no cotidiano laboral, estão 
expostos a diversos riscos, dentre os quais o biológico. Esse representa um agravo 
de importância para a saúde pública, que pode, para além da injúria física, gerar 
implicações e repercussões de ordem diversas em suas vidas. OBJETIVO: Analisar 
as implicações pessoais e profissionais da exposição ao material biológico para o 
trabalhador da área de saúde. METODOLOGIA: Estudo qualitativo realizado com 
dez trabalhadores da área da saúde, acidentados com material biológico e atendidos 
pelos serviços de saúde de referência do município de Goiânia - GO. Os dados 
foram coletados no período entre outubro e novembro de 2012, por meio de 
entrevista utilizando a técnica do incidente crítico. Para o tratamento dos dados 
utilizou-se a análise de conteúdo proposta por Bardin, com auxílio complementar do 
programa Atlas ti 6.0. A discussão dos achados se deu sob vários referenciais 
teóricos, dentre os quais a teorias do pensamento complexo e cultural do risco. 
RESULTADOS: Das narrativas das experiências/vivencias, socializadas por dez 
trabalhadoras da área da saúde, que foram atendidas por três das unidades de 
referência para a assistência em situação de acidente com material biológico 
emergiram duas unidades temáticas: implicações pessoais e profissionais do 
acidente ocupacional com material biológico; o serviço de saúde e a gestão do risco. 
Os resultados evidenciaram grande sofrimento psíquico expresso por meio dos 
sentimentos de medo de contaminação para si e família, preocupação, desespero, 
desproteção, culpa, indignação, insegurança, introspecção, desamparo, incerteza, 
constrangimento, entre outros. Esse sofrimento repercutiu nas três esferas do 
convívio e inter-relação das trabalhadoras acidentadas. Por outro lado, puderam 
experienciar a solidariedade por parte de colegas de trabalho, paciente e 
profissional, durante o atendimento, por meio de gestos e relações que ajudam no 
enfrentamento das tensões que tal situação aflora. As estruturas de atendimento no 
local de trabalho e nos serviços de referência demonstraram a contradição em tais 
situações: apoio-desamparo; compromisso-descompromisso; clima de segurança-
insegurança; cuidado-descuidado; organização-desorganização; respeito-
desrespeito; acolhendo ou deixando-o à mercê da própria sorte. Observou-se que o 
acidente constitui-se como força propulsora na perspectiva de olhar para a própria 
segurança e alterar a rotina no contexto laboral com extensão não só para si, mas 
para aqueles que estão no seu convívio profissional. CONCLUSÃO: A 
vivencia/experiência do trabalhador evidencia aspectos antagônicos, contraditórios e 
complementares dos sistemas complexos: trabalhador-serviços de saúde. Sugere a 
necessidade de uma maior valorização e consideração dos aspectos psico-
emocionais vivenciados pelos trabalhadores, revisão da linha de cuidados de 
atendimento quanto à sua efetividade e resolutividade que agreguem qualidade de 
vida ao trabalhador da área da saúde. 
 

Palavras-chave: Enfermagem; Saúde Ocupacional; Acidente ocupacional; Exposição 
a Agentes Biológicos; Ferimentos Penetrantes Produzidos por Agulha. 
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ABSTRACT 

 
INTRODUCTION: The health of workers, in their everyday work, are exposed to 
various risks, among which, biological. This represents a danger important to public 
health, which may, in addition to physical injury, have broader implications, and 
impact various aspects of their lives. OBJECTIVE: To analyze the personal and 
professional implications of exposure to biological material for healthcare workers. 
METHODOLOGY: A qualitative study conducted with ten workers in the healthcare 
field who experienced accidents with biological material and who were treated by a 
reference healthcare service in Goiania, Brazil. Data were collected between October 
and November 2012, through interviews using the critical incident technique. Data 
processing used the content analysis methods proposed by Bardin, with the 
additional aid of Atlas ti 6.0 software. The discussion of findings was presented using 
theoretical frameworks of complex thinking from the perspective of Edgar Morin, as 
well as cultural theory of risk by Douglas. RESULTS: From the narratives of those 
experiences, for ten healthcare workers treated by three units of reference 
specializing in situations of exposure to biological material, four categories of analysis 
emerged: personal implications; professional implications, the workplace and risk 
management, and reference service and risk management. The results showed great 
psychological distress expressed through feelings of fear of contamination of self and 
family, worry, despair, lack of protection, guilt, anger, insecurity, introspection, 
helplessness, uncertainty, and awkwardness, among others. This suffering was 
reflected in the three spheres of interaction, as well as relationships between 
exposed workers. On the other hand, some might experience the solidarity from co-
workers, patients, and professionals during service, through gestures and 
relationships that help in coping with tensions when such a situation arises. The 
structures in place at work and in referral services showed contradictions in such 
situations: support / helplessness; commitment / disengagement; climate of security / 
insecurity; careful / careless; organization / disorganization, respect / disrespect; 
acceptance / leaving at the mercy of fate. The accident was established as the 
driving force for workers to pay attention to their own safety and change their routines 
in this context, extending this reflection not only to themselves, but for those who they 
interact with professionally interaction. CONCLUSION: The experiences of these 
workers shows antagonistic, contradictory, and complementary aspects of complex 
systems for the health services worker. It suggests the need for a greater 
appreciation and consideration of the psycho-emotional consequences experienced 
by workers, along with review of treatment procedures as to their effectiveness and 
problem solving that improve quality of life to the healthcare worker. 
 
Keywords: Nursing; Occupational health; Accidents, occupational; Exposure to 
Biological Agents; Needlestick Injuries 
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RESUMEN 

 

INTRODUCCIÓN: Los trabajadores del área de la salud, en su cotidianeidad laboral, 
están expuestos a diversos riesgos; entre ellos, los biológicos. Estos representan 
una preocupación importante para la salud pública, que puede generar implicancias 
y repercusiones de diverso orden en sus vidas, además de producir algún daño 
físico. OBJETIVO: Analizar las implicancias personales y profesionales de la 
exposición a material biológico para el trabajador del área de la salud. 
METODOLOGÍA: Estudio cualitativo realizado con diez trabajadores del área de la 
salud, que tuvieron accidentes con material biológico y fueron atendidos por los 
servicios de salud de referencia del municipio de Goiânia – GO. Los datos fueron 
recolectados en el período entre octubre y noviembre de 2012, por medio de 
entrevistas utilizando la técnica de incidente crítico. Para el tratamiento de los datos 
se utilizó el análisis de contenido propuesta por Bardin, con la ayuda del programa 
Atlas TI 6.0. La discusión de los resultados se dio bajo las referencias teóricas del 
pensamiento complejo, según la perspectiva de Edgar Morin, y la teoría cultural del 
riesgo según Douglas. RESULTADOS: De las narrativas de las experiencias y 
vivencias, compartidas por diez trabajadores del área de la salud, que fueron 
atendidas por tres de las unidades de referencia para la asistencia en situación de 
exposición a material biológico, emergieron cuatro categorías de análisis: 
implicancias personales; implicancias profesionales; el lugar de trabajo y la gestión 
del riesgo; y el servicio de referencia y la gestión del riesgo. Los resultados 
evidenciaron un gran sufrimiento psíquico expresado por medio de sentimientos de 
miedo a la contaminación propia y de la familia, preocupación, desesperación, 
desprotección, culpa, indignación, inseguridad, introspección, desamparo, falta de 
certeza, restricción, entre otros. Este sufrimiento repercutió en las tres esferas de 
convivencia e inter-relación de las trabajadoras accidentadas. Por otro lado, 
experimentaron solidaridad por parte de sus colegas de trabajo, pacientes y 
profesionales, durante su atención, por medio de gestos y relaciones que ayudan en 
el proceso de enfrentar las tensiones que tal situación trae consigo. Las estructuras 
de atención en el lugar de trabajo y en los servicios de referencia mostraron 
contradicciones en tales situaciones: apoyo-desamparo, compromiso-falta de 
compromiso, clima de seguridad-inseguridad, cuidado-falta de cuidado, 
organización-desorganización, respeto-falta de respeto, acogida-abandono a la 
propia suerte. Se observó que el accidente se constituyó como fuerza propulsora en 
la perspectiva de cuidar la propia seguridad y alterar la rutina laboral en favor de no 
sólo sí mismos, sino que para aquellos que forman parte de la convivencia 
profesional. CONCLUSIÓN: La vivencia o experiencia del trabajador evidencia 
aspectos antagónicos, contradictorios y complementarios a sistemas complejos: 
trabajador-servicios de salud. Esto sugiere la necesidad de una mayor valorización y 
consideración de los aspectos psico-emocionales experimentados por los 
trabajadores; revisión de la línea de cuidados de atención, en cuanto a su efectividad 
y capacidad de resolución, con tal de que mejoren la calidad de vida del trabajador 
del área de la salud. 

 

Palabras clave: Enfermería; Salud Laboral; Acidentes deTrabajo; Exposición a 
Agentes Biológicos; Lesiones por Pinchazo de Aguja. 
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APRESENTAÇÃO 

 

“Tudo o que é dito, é dito por um sujeito-observador que compreende o 

mundo a partir do lugar que ele ocupa, da maneira como ele percebe, das 

informações que ele julga pertinentes. Por isso, mesmo que todos tenham 

acesso às mesmas informações, cada um de nós as organiza conforme 

alguns modelos de pensar e viver” (ALMEIDA, 2004, p.2). 

 

  

A presente investigação constitui um ensaio reflexivo sobre o cotidiano 

laboral dos trabalhadores da área da saúde (TAS) e o acidente ocupacional com 

material biológico. Para além de ser um aprofundamento teórico a partir do outro, 

reportadas nos discursos dos sujeitos que atuam na assistência à saúde humana, é 

uma reflexão que emergiu também das nossas experiências e vivências das 

situações de exposição ocupacional.  

Esse tema sempre se fez presente como uma intensa inquietação, pois 

pouca visibilidade e importância são dadas ao trabalhador e muitos são, com 

certeza, os danos que eles sofrem e, por vezes, reportam e, outras vezes, não o 

fazem por desmerecê-lo ou não ter a oportunidade e espaço de expressão.  

Compreendendo que se trata de uma realidade intrinsecamente complexa, 

viu-se a necessidade de um aprofundamento e um diálogo nessa perspectiva, 

aspecto que levou à instrumentalização a partir de importantes referenciais teóricos 

dentre os quais: teoria do pensamento complexo (Edgar Morin), teoria cultural do 

risco (Mary Douglas e Wildavsky), vieses da percepção do risco (Kouabenan) e 

modelos de crenças (Rosenstock e Lerner).  

Essas correntes do pensamento contemporâneo contribuíram para a 

compreensão do objeto de estudo da presente tese. Além disso, apresentaram 

possíveis vias para a compreensão superação dos atuais “modelos” de atendimento 

e acompanhamento ao profissional acidentado com o material biológico, pois 

consideram a multiplicidade e diversidade contidas na interconexão do imaginário e 

da materialidade, da realidade e da idealidade que compõem a pluralidade das 

esferas da vida.  

O estudo está vinculado ao Núcleo de Estudos e Pesquisa de Enfermagem 

em Prevenção e Controle de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (NEPIH) 

e integra o Projeto Rede Goiana de Pesquisa em Exposição de Profissionais da 
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Área da Saúde a Material Biológico, cadastrado na Fundação de Amparo à Pesquisa 

do Estado de Goiás (FAPEG), que arduamente têm empreendido esforços para 

identificar e caracterizar a exposição ocupacional a material biológico e os fatores 

intervenientes à sua ocorrência para subsidiar a uma posterior implantação de uma 

Central de Regulação para Risco Biológico no Município de Goiânia. 

Este trabalho está estruturado em duas partes que descrevem toda a 

proposta e os alcances que se pode fazer no desenvolvimento desta inacabada 

trajetória de compreensão do acidente com material biológico e o trabalhador da 

área da saúde. A primeira parte contém a introdução e traz a escolha do tema, o 

problema, a justificativa, os objetivos do estudo, o referencial teórico e a trajetória 

metodológica.  

Já a segunda parte relata as experiências e vivências dos sujeitos mediadas 

pela nossa interlocução a partir dos conhecimentos construídos na temática e 

sustentada pelo referencial teórico. Finaliza com as sínteses e considerações finais.  

Tem-se convicção de que a dialogia aqui registrada constitui apenas a ponta 

do iceberg das complexidades que tal realidade se configura. Portanto, o presente 

objeto de investigação não se encerra nesse estudo, como resposta às reais 

condições em que o acidente com o material biológico subjetiva e objetivamente se 

materializa. Há muito, ainda, a se compreender e aproximar para que assim se 

vislumbre melhores cenários para a saúde, segurança e proteção do trabalhador. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 A escolha do tema e a construção do objeto 

 

A vida humana se sustenta por vários alicerces, dentre os quais o trabalho 

cuja condição comporta uma grande contradição: ser via de preservação e 

anulação/adoecimento. O trabalho tem papel importante na garantia e sustentação 

de vida, bem como nos prejuízos à saúde física e mental. Portanto, todas as 

pessoas no exercício do labor, em suas reconhecidas formas, seja em micro seja 

macro espaços, expõem-se e deparam-se com várias situações, possibilidades e 

adversidades, dentre as quais os riscos ocupacionais, em que os desfechos pautam-

se na incerteza, inclusive das consequências daí emanadas. 

O conceito de trabalho é polissêmico, amplo e envolve diferentes tipos de 

relações entre o homem e as atividades das quais ele se apropria. Os sentidos e 

significados do trabalho resultam e constituem-se como parte das relações sociais 

em diferentes épocas históricas, com vinculação à produção e à cultura, 

expressando-se na linguagem, valores, símbolos, tradições; assumindo o sentido de 

poder e dominação, com centralidade no diálogo de ideias, na luta contra a 

hegemonia, a ideologia e na cultura burguesa (FRIGOTTO, 2009). 

O trabalho constitui um fenômeno psicossocial fundamental à existência 

humana, sobretudo nas organizações, visto que, por meio de esforços físicos e 

psíquicos, há a mediação das relações interpessoais; se caracteriza como uma 

categoria central da vida humana e tem passado por intensas e progressivas 

transformações desde o final da década de 1950 (SILVA; TOLFO, 2012). 

 Na perspectiva da sociologia contemporânea, as concepções tradicionais e 

predominantes de trabalho referem-se à capacidade do homem de transformar a 

natureza de modo intencional, e essa relação dialética homem-natureza implica na 

transformação de ambos (CODO; SAMPAIO, 1995). 

Beck (2003) refere que na história das culturas e do desenvolvimento da 

sociedade ocidental, o conceito de trabalho foi o que mais sofreu revalorização e se 

impôs, essencialmente, com a sociedade burguesa como estratégia de oferecer 

segurança material aos pobres e para afastar a ameaça apresentada por sujeitos 

não integráveis ao controle e ao conjunto de sentido da sociedade. Ou seja, ao 

trabalho está vinculada uma fixação cotidiana de sentido e controle, uma estrutura 



______________________________________________________________Introdução |  25 

 

de domínio interior, por conseguinte uma forma de autoadaptação e autoajuste dos 

indivíduos à estrutura do domínio social. 

A elevação da importância do trabalho deu-se, a partir da industrialização, 

não só no plano econômico, mas ideológico, moral e político. O trabalho produtivo 

aprimorou a possibilidade dos dominantes construírem mediante um antecipado 

sistema de controle, de autointegração dos indivíduos e uma ampla e articulada rede 

de exploração e funcionalidade sistêmica (BECK, 2003). 

A psicologia destaca a relevância do trabalho na estruturação da pessoa e 

de processos psíquicos, tais como identidade, saúde mental, aprendizagem, 

significados e atitudes (BENDASSOLLI, 2011). Portanto, a ação com significado 

possibilita o respeito para consigo mesmo e para com o outro, e sentimentos como 

esperança, dignidade, mutualidade e oportunidade de acesso a outras áreas. 

A psicodinâmica do trabalho refere que o trabalho implica, do ponto de vista 

humano, gestos, saber-fazer, um engajamento do corpo, a mobilização da 

inteligência, a capacidade de refletir e interpretar e de reagir às situações. É o poder 

de sentir, de pensar e de inventar, etc. Não é, em primeira instância, a relação 

salarial ou o emprego; é o engajamento da personalidade para responder a uma 

tarefa delimitada por pressões materiais e sociais (DEJOURS, 2004).  

Nessa acepção há a defesa da hipótese de que o trabalho não é redutível a 

uma atividade de produção no mundo objetivo, mas sempre coloca à prova a 

subjetividade, da qual essa última sai acrescentada, enaltecida ou, ao contrário, 

diminuída e mortificada. Constitui, para a subjetividade, uma provação que a 

transforma. Ele não se reduz a produzir. É também, transformar a si mesmo e, no 

melhor dos casos, é uma ocasião oferecida à subjetividade para se testar, até 

mesmo para se realizar (DEJOURS, 2004).  

O trabalho pressupõe condições concretas de antagonismos, concorrências 

e complementaridades as mais diversas possíveis. Assim, prevê contradições 

permanentes a serem enfrentadas em função das incertezas decorrentes da 

interação indivíduo e as condições do exercício laboral que repercutem na 

manutenção da saúde daquele que executa o labor. 

As relações entre trabalho e saúde do trabalhador conformam-se na 

atualidade como um mosaico, coexistindo múltiplas situações caracterizadas por 

diferentes estágios de incorporação tecnológica, formas de organização e gestão, 
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relações e formas de contrato de trabalho que se refletem sobre o viver, o adoecer e 

o morrer dos trabalhadores (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001). 

Agrega-se a essas contingências, que o trabalhador está objetivamente 

exposto a vários agentes agressores ambientais: físicos, químicos, ergométricos, 

biológicos e psicossociais que podem gerar danos que se caracterizam como 

acidente de trabalho (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001). Todos têm sido objeto de 

investigação em maior ou menor proporção, evidenciando o despertar para a 

gravidade de todos eles, bem como as implicações pessoais, profissionais e sociais 

que podem comportar.  

Os acidentes de trabalho configuram-se em um grave problema de saúde 

pública, atingindo anualmente milhares de trabalhadores que perdem suas vidas ou 

comprometem sua capacidade produtiva em um evento potencialmente passível de 

prevenção (SÃO PAULO, 2007).   

O acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho provocando 

lesão corporal ou perturbação funcional, causando a morte ou a perda ou redução, 

permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. Nessa compreensão está 

a doença profissional, ou seja, aquela produzida ou desencadeada pelo exercício do 

trabalho peculiar à determinada atividade, e a doença do trabalho que é a morbidade 

adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é 

realizado e com ele se relacione diretamente (BRASIL, 1976). 

 

Os trabalhadores além de compartilharem dos perfis de adoecimento 
e morte da população em geral, em função de sua idade, gênero, 
grupo social ou inserção em um grupo específico de risco, podem 
adoecer ou morrer por causas relacionadas ao trabalho, como 
consequência da profissão que exercem ou exerceram, ou pelas 
condições adversas em que seu trabalho é ou foi realizado 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001, p.28).  
  

Isso implica em dizer que, subjacente ao contexto laboral, coexiste a 

exposição aos riscos da qual emerge outra dimensão da vivência do trabalho que é 

o medo, aspecto que nem sempre é considerado (DEJOURS, 1992). E, essa 

interface traz implicações as mais diversas à integridade do trabalhador.  

Atuando na área da saúde, por inúmeras vezes, pode-se ver vários outros 

profissionais na eminência de terem as vidas alteradas, devido às cotidianas 

exposições que ocorrem por vezes à revelia da vontade ou controle próprio. E, ainda 
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que estivessem dentro de uma condição de risco previsível e de certa forma sob o 

controle, dentro de todo um princípio da precaução, tem-se a certeza de que não há 

como garantir um resultado isento de danos, mesmo porque envolve a objetividade e 

subjetividade humanas (paciente/profissional/serviço de saúde).  

Pondera-se, entretanto que o inverso também é verdadeiro, talvez em 

função até da subjetividade humana, crenças e vieses da percepção de risco, que 

muitas vezes os trabalhadores da área da saúde (TAS), embora o entendam o risco 

e o reconheçam, não temem enfrentá-lo e assumi-lo, pois as pessoas têm um forte 

sentido, porém não justificado, de imunidade subjetiva (DOUGLAS, 1996), que leva-

as a  ignorar os princípios da prevenção e proteção pessoais, podendo isso reverter 

em agravos à saúde.  

Assim há uma condição de vulnerabilidade permanente para os TAS 

destacando-se o risco biológico, que se refere à probabilidade da exposição 

ocupacional a agentes biológicos, a saber: os micro-organismos, geneticamente 

modificados ou não; as culturas de células; os parasitas; as toxinas e os príons 

(MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 2008).  

Obviamente que os agravos relacionados ao risco biológico não se 

restringem aos TAS. Existem vários outras atividades profissionais em que os 

trabalhadores, inclusive em situações de menor preparo, se encontram expostos. As 

investigações epidemiológicas dos acidentes têm demonstrado essa faceta da 

exposição ocupacional (CHIODI et al., 2010; CIORLIA; ZANETTA, 2007).  

A exposição ocupacional ao material biológico pode levar os TAS a 

adoecerem e, numa análise racional do acidente de trabalho, não só provoca uma 

diminuição no capital humano, mas também gera perdas financeiras devido a 

interrupções em processos laborais e danos de outras naturezas (CASTRO; 

FARIAS, 2009), desde o investimento direto para o atendimento e recuperação do 

trabalhador até a questão da reputação da empresa frente à sociedade. Representa 

um efeito negativo sobre a competitividade e potencial econômico das empresas e 

países, portanto para a pessoa e a sociedade.  

Ressalta-se que a provocação maior ao se discutir tal situação, seja o fato 

de se tratar de uma condição tão próxima e real, entretanto, por vezes considerada 

invisível no contexto das organizações de saúde e como desdobramento a 

sublimação dos sujeitos que se veem expostos a essa experiência e vivência. 
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O custo direto dos acidentes de trabalho até já vem sendo investigado. 

Conselho Nacional de Segurança dos Estados Unidos estima que o custo total 

atribuível a mortes e lesões ocupacionais em geral atingiu 125,1 bilhões de dólares 

(FERNÁNDEZ-MUÑIZ; MONTES-PEON; VÁZQUEZ-ORDAZ, 2012). No Brasil os 

investimentos sociais e econômicos dos acidentes de trabalho são elevados. O 

Ministério da Previdência Social chega contabilizar anualmente até a 4% do produto 

interno bruto (FUNDACENTRO, 2008; SANTANA et al., 2006). Isso em termos de 

custo direto para a União, e aqueles indiretos e intangíveis em que estão incluídos? 

Quem os pagará? 

A análise de custo associada à gestão de uma exposição profissional ao 

material biológico é muito variável, dependendo do status sorológico do paciente 

fonte. Há a estimativa de que cada exposição tenha um custo médio de $ 71- $ 

4.838 de dólares (O’MALLEY et al., 2007). Oh et al., (2013), ao fazerem a análise de 

custo da exposição à injúria envolvendo perfurocortante na República da Korea 

encontraram um custo anual de $ 884.385 de dólares. 

Rich (2012) enfatiza que muitos esforços têm sido feitos para quantificar o 

custo financeiro e emocional de ferimentos cortantes. O ônus financeiro anual 

relacionado ao acidente está estimado em $ 500 milhões de dólares. No entanto, os 

custos indiretos, tais como desconforto, absentismo e impacto emocional não podem 

ser facilmente quantificados e identificados. 

Embora tenham-se várias normativas e regulações que estabelecem o 

direito do trabalhador, vê-se que essas não se objetivam no contexto laboral, talvez 

até pela construção social sobre o trabalho, trabalhador e os direitos à cidadania, 

aspectos que estão garantidos pela lei Magna de 1988 (BRASIL, 1988). 

Realizar o controle e a prevenção dos acidentes ocupacionais constitui uma 

condição premente na atualidade para que vidas sejam protegidas e preservadas. 

Ao se voltar o olhar para o contexto dos TAS, a contradição de trabalho-saúde-

adoecimento fica mais clara ainda, pois são vidas cuidando de vidas e morrendo 

pelas vidas. Eles compõem os recursos humanos e estão na linha de frente da 

assistência à saúde da pessoa e da coletividade. Portanto, cuidar dos cuidadores é, 

naquilo que lhes compete, garantir a saúde da coletividade. 

Os aspectos epidemiológicos da exposição ao material biológico têm sido 

bastante explorados e têm dado noção da magnitude do problema e inclusive 

direcionado estratégias de gestão do risco, dos quais destacamos a recorrência de 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Oh%20HS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22704735
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acidentes por dispositivos médico-hospitalares que gerou a mudança no nível 

legislativo e na prática. Estudos têm reportado a efetividade da incorporação desta 

medida na prática dos TAS (HANAFI et al., 2011; HOFFMANN; BUCHHOLZ; 

SCHNITZLER, 2013; PERRY et al., 2012).  

No Brasil há a obrigatoriedade do uso de dispositivos de segurança 

estabelecida por meio da Portaria 939 (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 

2008a) que fora atualizada pela Portaria 1748 que agrega a instrução de haver um 

plano de gerenciamento de risco relacionado aos perfurocortantes  (MINISTÉRIO 

DO TRABALHO E EMPREGO, 2011c). Entretanto, esta norma ainda está aquém da 

sua incorporação nos serviços de saúde. 

Órgãos oficiais preconizam ações de prevenção e controle dos riscos com 

material biológico e, quando da exposição, preveem um fluxo de atendimento. 

Porém, muitas vezes, observa-se que não existem medidas efetivamente 

implantadas e implementadas, vulnerabilizando a saúde dos trabalhadores. Os TAS 

ficam desamparados e sujeitos aos agravos e assumindo o ônus laboral, com as 

diversas repercussões em suas vidas. 

Os impactos da exposição a material biológico não estão relacionados 

somente à infecção. Frequentemente há uma preocupação com as lesões físicas e 

risco para a soroconversão sem a devida importância aos aspectos/processos 

psicoemocionais vivenciados pelas vítimas de acidente com material biológico. 

Assim, é urgente a intensificação de uma rede de atendimento com a compreensão 

expandida do acidente e atendimento para atuação na melhoria da qualidade do 

apoio imediato e mediato ao TAS.  

A cada ano milhares de profissionais são afetados por trauma psicológico na 

espera do acompanhamento sorológico. Isso leva a mudanças nas relações sociais, 

familiares e de trabalho (CASTANHA; MACHADO; FIGUEIREDO, 2007; CASTRO; 

FARIAS, 2009; DAMASCENO et al., 2006; MAGAGNINI; ROCHA; AYRES, 2011; 

MARZIALE; NISHIMURA; FERREIRA, 2004; NAGHAVI; SHABESTARI; ALCOLADO, 

2013; O'CONNOR, 2011; SARQUIS; FELLI, 2009; SOHN et al., 2006; WALD, 2009; 

WANG et al., 2012; WORTHINGTON; ROSS; BERGERON, 2006). 

Não obstante seja reconhecida a realidade da exposição do trabalhador, 

essa continua sem a devida visibilidade. A ocorrência do acidente pode levar a 

sentimentos e sofrimentos diversos. Os sentimentos e percepções dos TAS na 

vivência do acidente e acompanhamento pós-exposição reportados nas 
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investigações referem que, além daqueles vivenciados no momento do acidente, 

sobressaem o medo de diversas ordens (chefia, perder o emprego, adoecer), a 

preocupação e indecisão relacionados à esfera familiar e social quanto à 

possibilidade de transmitir, nesses espaços, doenças como o HIV, HBC e HCV 

(ALGIE; ARNOLD; FOWLER, 1999; BAVEJA et al., 2004; BORBA BRUM et al., 

2013; DO et al., 2003; JONES; HUGHES; BARTON, 2012; MEDEIROS et al., 2012; 

RAPPARINI, 2006; RAPPARINI et al., 2007; TOMKINS et al., 2012 ); culpabilização 

pelo acidente; raiva e revolta pela exposição à morbidade por condições impostas no 

contexto laboral (SARQUIS; FELLI, 2009). 

As crenças e afetos associados ao acidente com material biológico têm sido 

investigados e há a sinalização de que os profissionais exercem suas atividades 

motivados pela necessidade de autorrealização e valorizam o fato de poderem 

atender às necessidades emocionais dos pacientes e que o acidente acarreta 

dificuldades à vida pessoal e profissional ( CASTRO; FARIAS, 2009; RISSI; 

MACHADO; FIGUEIREDO, 2005).  

E, questiona-se: quais são os aspectos psicoemocionais vivenciados pelos 

TAS no acidente com material biológico? Qual a interferência da complexidade do 

sujeito vítima de exposição a material biológico e da complexidade da organização 

do trabalho e dos serviços de atendimento para a segurança ocupacional? 

Embora as medidas de biossegurança sejam extremamente importantes 

como estratégia de prevenção, frente à concretização do acidente com material 

biológico, tornam-se vazias e insuficientes para responder às emoções e impactos 

psíquicos que tais situações geram. Castanha, Machado e Figueiredo (2007) 

ponderam que a vivência do acidente invade, de forma desorganizadora, o espaço 

social e pessoal/particular do profissional. 

A valorização e consideração dos aspectos psicoemocionais podem orientar 

melhores intervenções no cenário da prática do atendimento do profissional 

acidentado, inclusive com sinalizações para adequação administrativa e 

organizacional que visem à prevenção e controle desses, por meio da educação 

permanente e atualização profissional. 

Portanto, faz-se necessária uma estrutura organizacional de apoio para 

minimizar os impactos à saúde mental dos TAS, fato e aspecto que nem sempre têm 

sido observado ou valorizado no dia-a-dia das instituições. Wald (2009), ao 

pesquisar artigos relacionados com as consequências psicológicas e gestão desses 



______________________________________________________________Introdução |  31 

 

acidentes de trabalho, pondera a necessidade de programas de gestão pós-

exposição, com ênfase em iniciativas psicossociais e educacionais para melhorar a 

identificação e tratamento dos trabalhadores sintomáticos. 

Embora a exposição seja uma realidade bem documentada, a compreensão 

dessa ainda é insuficiente para desencadear ações reais de prevenção e controle 

desses riscos ocupacionais. Destaca-se que a recorrência da exposição e acidente 

com material biológico podem levar à construção e/ou reconstrução de percepções e 

crenças que, frente ao risco, podem levar ao aumento da exposição ocupacional 

desprotegida pela ilusão da experiência (“eu sou forte, já aconteceu tantas vezes 

antes e nunca fui infectado”) ou a ilusão de invulnerabilidade. 

Por ser um assunto de relevância para o profissional e serviços de saúde, 

propõe-se aprofundar e desvelar as implicações pessoais e profissionais da 

exposição, bem como as repercussões para a vida cotidiana dos TAS. Faz-se 

necessária a continuidade no aprofundamento dessa problemática para elucidar a 

face que permanece à sombra e não permite as transformações no panorama dos 

agravos à saúde dos trabalhadores da área da saúde. 

Os resultados deste estudo, a partir da visão do profissional acidentado, 

poderão sinalizar as exigências críticas quanto à percepção do risco, o fluxograma 

de atendimento, a estruturação e eficácia do serviço no atendimento ao acidentado. 

Espera-se que as experiências e vivências levantadas, a partir deste estudo, 

possam contribuir para compreensão da temática e fortalecer as possibilidades de 

estruturação dos serviços para que compreendam a complexidade de tais 

ocorrências e os resultados possam ser válidos para a prevenção e controle das 

exposições a material biológico.  

Enseja-se o fortalecimento da Rede Goiana de Pesquisa em Exposição de 

Profissionais da Área da Saúde a Material Biológico, à qual o projeto está inserido, 

uma vez que essa objetiva mudar o cenário local, tanto da percepção das 

vulnerabilidades, quanto da estruturação do fluxo de atendimento ao TAS exposto a 

material biológico e implementação das medidas preconizadas. Vislumbra-se que 

contribuirá para a segurança e saúde ocupacional do trabalhador, condição 

fundamental para a qualidade do cuidado, contribuindo para a redução do risco de 

infecções preveníveis e minimizando aquelas não preveníveis. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

- Analisar as implicações pessoais e profissionais do acidente com material biológico 

para o trabalhador da área de saúde.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

- Identificar os sentimentos vivenciados pelo trabalhador vítima do acidente com 

material biológico.  

- Descrever as implicações do acidente com material biológico na vida cotidiana do 

trabalhador. 

- Caracterizar a estrutura organizacional e administrativa dos serviços de saúde para 

o atendimento ao profissional acidentado com material biológico. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 O risco: enfrentar as incertezas  

 

Na atualidade, a sociedade moderna tem se confrontado com novos 

problemas devido aos riscos (nucleares, ecológicos, tecnológicos, econômicos) que 

a envolvem, consequentes do desenvolvimento incontrolado da ciência-técnica-

economia e do lucro e mercados financeiros insuficientemente regulamentados 

(MORIN, 2011d). Assim, vive-se na emergência dos perigos e riscos, sendo eles o 

lado obscuro desse cenário. 

O risco é a probabilidade de ocorrência de um evento adverso, em 

decorrência de um perigo, que por sua vez pode ser definido como qualquer 

componente químico, físico ou biológico que cause efeito adverso à saúde humana, 

animal e ambiental (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010a). 

O risco refere-se à probabilidade de que um evento ocorrerá, geralmente, 

com resultado desfavorável que poderá implicar em perdas e danos, devido a um 

fenômeno particular, em um período de referência e em uma dada área. Comporta a 

relação entre ameaça de um evento adverso ou acidente determinado e o grau de 

invulnerabilidade do sistema receptor ao seu efeito; reporta a um número de perdas 

devido a um fenômeno particular em um período de referência em uma dada área. É 

o produto de ameaça e vulnerabilidade (BVS, 2013). 

A investigação e definição de risco começaram a ser sistematicamente 

discutidas a partir de 1969 e abordam duas visões: uma centrada na perspectiva da 

probabilidade (a frequência esperada de efeitos indesejados decorrentes da 

exposição ao agente contaminante; exclui a avaliação do grau do dano gerado) e 

outra na propriedade de utilidade (estima o risco como uma classe de produto de 

probabilidade de um evento que regula a gravidade do dano; os benefícios entram 

na equação porque trata da segurança como uma medida de aceitação de algum 

dano consequente ao risco; prevê a análise de custo-benefício) (DOUGLAS, 1996). 

 

3.1.1 O risco: psicopatologia do trabalho  

 

Na acepção da psicopatologia do trabalho, Christopher Dejours discute que 

o risco tem diversas características. Dentre as quais que é exterior e, na maioria das 
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vezes, inerente ao trabalho, portanto independente da vontade do trabalhador. Por 

outro lado, frequentemente ele é coletivo, pois uma situação pode comprometer a 

integridade de um grupo e, às vezes, se dá de forma mais individualizada cuja 

exposição pode envolver danos pontuais e diretos a um trabalhador (DEJOURS, 

1992). 

Ainda há o risco suposto, mal conhecido em seus detalhes, havendo apenas 

uma noção difusa e o risco confirmado pelos acidentes que torna-se fonte de 

ansiedade específica inteiramente à cargo do trabalhador e os impactos 

imprevisíveis são evidenciados pelas pesquisas (DEJOURS, 1992). Exemplificando 

uma situação que engloba todas essas dimensões do risco foi o recente acidente do 

vazamento de radioatividade da usina de Fukushima, no Japão, que foi atingida pelo 

terremoto e o tsunami em onze de março de 2012, inclusive com extensão para além 

do contexto laboral.  

Mesmo se o risco é combatido por medidas e regras de segurança, quase 

sempre conta com uma prevenção incompleta pela organização do trabalho, seja 

devido à limitação dos investimentos implícitos, seja porque o risco ou suas 

manifestações são mal conhecidos (DEJOURS, 1992). Assim, há a situação 

caracterizada como risco residual, aspecto que claramente se vê na situação 

anteriormente citada.  

Ainda, mesmo que as medidas de proteção coletivas sejam suficientes nos 

riscos residuais, quase sempre propõem-se ao trabalhador as de proteção individual, 

quer de caráter material (equipamentos de proteção individual), quer psicológico 

(regras de segurança). Assim, devido à falta de controle e previsibilidade do risco, 

essa interface deve ser assumida individual e integralmente pelo trabalhador. E, a 

vivência do medo surge da oposição entre natureza coletiva e material do risco 

residual e a natureza individual e psicológica da prevenção a cada instante do 

trabalho, a partir do que o trabalhador desenvolve as estratégias defensivas 

(DEJOURS, 1992).  

 

3.1.2  O risco e a teoria cultural  

 

O risco é um fator de estresse importante para a sobrevivência humana. A 

probabilidade de ocorrência de um determinado perigo ou dano, faz com que a 
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pessoa desenvolva estratégias adaptativas para formular soluções para evitá-lo, 

reduzi-lo ou eliminá-lo (SLOVIC, 1987). 

A teoria cultural do risco, apresentada por Douglas e Wildavsky (2012), 

defende que há muita divergência acerca do que é arriscado, qual o tamanho do 

risco e o que fazer com o risco. O medo e o enfrentamento do risco dependem da 

pessoa que o percebe. Uma solução técnica para o problema dos riscos é, em 

essência, ambiciosa visto que só a sua classificação, de modo a definir qual risco 

deverá ser enfrentado e em que ordem se fará. Requer acordo prévio quanto aos 

critérios e que, normalmente, passa pela questão política, cuja escolha depende das 

alternativas, dos valores e crenças em pauta. Portanto, não há uma única ou correta 

concepção de risco, por conseguinte não há como fazer com que todos o aceitem.  

Nessa acepção, o risco deve ser entendido como um produto, conjunto do 

conhecimento que se tem do futuro e um consenso quanto às perspectivas mais 

desejadas. Diversos princípios sociais pelos quais o comportamento se pauta afetam 

o julgamento de quais perigos devem ser temidos, quais riscos valem a pena e a 

quem se deve permitir experienciá-los.  

Ainda, a percepção do risco é mediada pela cultura, daí a sustentação de 

que somente uma teoria cultural da percepção de riscos consegue trazer a 

problemática de fato, pois considera o ambiente social, os princípios de seleção e o 

sujeito que percebe partes integrantes de um mesmo sistema (DOUGLAS, 1996). 

Teóricos sustentam que a seleção dos riscos com o qual a pessoa se preocupa 

depende das formas sociais escolhidas: 

A seleção de riscos e a escolha de como viver são feitas juntas. 
Cada forma de vida social conta com seu leque de riscos típicos. 
Valores comuns acarretam temores comuns (e, por conseguinte, 
também um consenso quanto a não recear outros fatores). Não 
existe nenhuma lacuna entre a percepção e a realidade, nem uma 
descrição correta do comportamento certo, não ao menos a priori. Os 
verdadeiros perigos só serão conhecidos posteriormente (e sempre 
há hipóteses alternativas). Nesse ínterim, agindo no presente a fim 
de precaver contra perigos futuros, cada arranjo social eleva certos 
riscos às alturas e rebaixa outros ao ponto de perdê-los de vista. 
Esse viés cultural é inerente à organização social. Correr riscos ou 
ter aversão a eles, a confiança e os receios compartilhados fazem 
parte do diálogo acerca da melhor maneira de se organizarem as 
relações sociais; afinal, organizar significa incluir certas coisas a 
serem organizadas, excluindo outras (DOUGLAS; WILDAVSKY, 
2012, p.8). 
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Assim, a compreensão e o modo como a pessoa ou um grupo assumem (ou 

não) o risco, perpassam pela pessoa ou grupo social os quais ordenam o universo 

em que vivem por meio da perspectiva social, ou seja, para se conformar a 

determinado estilo de vida (DOUGLAS, 1996; DOUGLAS; WILDAVSKY, 2012). Portanto, 

aqueles que aderem a diferentes formas de organização social dispõem-se a correr 

ou evitar tipos distintos de risco. Logo, para alterar a seleção e percepção dos riscos, 

dependeria de mudanças na organização social (DOUGLAS; WILDAVSKY, 2012).  

Portanto a abordagem cultural do risco é capaz de mediar a conexão entre o 

objetivo (o risco) e o subjetivo (percepção do risco), pois o viés cultural é algo bem 

mais complexo, para tanto é necessário aprender a conhecê-lo. Ela pode ajudar a 

desvelar que diferentes características da vida social provocam diferentes respostas 

ao perigo. 

Existem os riscos assumidos conscientemente e outros que são impostos, 

os quais não têm como ser identificados de maneira objetiva. É certo que nem 

sempre o indivíduo tem ciência a que está exposto e até preferiria não correr o risco. 

Porém, por vezes, em função da possível obtenção de benefícios, o aceita 

(DOUGLAS; WILDAVVSKY, 2012). 

Estudos psicológicos demonstram uma variedade de procedimentos 

simplificadores de que as pessoas costumam lançar mão, quando confrontadas com 

escolhas complexas, que foi denominada a teoria do prospecto, que tenta elucidar 

como se processa a escolha humana em situação de incertezas. Esses reportam 

que elas se concentram no resultado final e tendem a descartar probabilidades 

baixas. Em geral são avessas ao risco, partem do princípio de que preferem a 

certeza à incerteza. E, os julgamentos sobre o risco e a segurança são selecionados 

com base tanto no que é valorizado quanto no que é conhecido (DOUGLAS, 

WILDAVVSKY, 2012). 

Entretanto, a avaliação do risco deve ser feita considerando a estrutura 

institucional, pois muitas vezes os indivíduos delegam a tomada de decisão a ela, e 

essa leva às decisões mais perigosas (DOUGLAS, 1996; DOUGLAS; 

WILDAVVSKY, 2012). Assim, deve-se dar ouvidos às críticas e às instituições 

sociais. Olhar o que está errado com o estado da sociedade. 

 As primeiras e mais fundamentais escolhas de cada pessoa são de ordem 

pessoal, moral e política e os argumentos intelectuais justificam o que foi decidido. 

Dessa forma, o local em que ela se encontra faz toda a diferença no desfecho da 
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tomada de decisão, visto que a percepção pública do risco e de seus níveis de 

aceitação são construtos coletivos. A seleção dos perigos e a escolha da forma de 

organização social caminham juntas. Se a mudança social é possível, também é 

plausível que valores e percepções possam de igual forma mudar, e é isso que a 

teoria cultural advoga. 

Contudo, há uma dicotomia equivocada com respeito ao risco que precisa 

ser retomada, que é a compreensão de que a objetividade não dialoga com a 

subjetividade, já que, em geral, a causalidade do mundo externo é tratada como algo 

distinto dos frutos da percepção individual. Assim, o risco é consequência dos 

perigos inerentes à situação física, ao passo que as atitudes perante o risco 

dependem das personalidades individuais (DOUGLAS, 1996; DOUGLAS; 

WILDAVVSKY, 2012). Há uma premência em se estabelecer esse diálogo para que 

a gestão do risco se concretize. 

Douglas e Wildavsky (2012) destacam que as instituições sociais podem 

fazer escolhas que tornam factíveis a gestão do risco, dentre as quais está a de 

alimentar a compreensão de que a segurança relativa não é algo estático, mas 

produto dinâmico da aprendizagem por tentativa e erro ao longo dos tempos. À 

medida que a experiência se acumula há uma superação das falhas e 

incompatibilidades, havendo uma maior eficiência e flexibilidade para lidar com o 

inesperado. Quanto menos frequentes forem as tentativas e erros no processo de 

aprendizagem, mais erros ficarão por corrigir. 

Aspecto importante a ser ponderado, a partir da teoria cultural do risco, é a 

compreensão de que a aversão ao risco expressa, na prevenção baseada no 

princípio das precauções (controle pela antecipação), não é salutar porque consiste 

na preocupação em antecipar o perigo que leva à organização em grande escala e à 

centralização de poder, mobilizando recursos maciços contra possíveis males, 

minando o perigo. Entretanto, tal posição pode fazer com que o imprevisto seja 

catastrófico caso ocorra, pois os recursos de resposta já teriam sido utilizados na 

prevenção. A melhor estratégia seria a resiliência que consiste na capacidade de 

usar a mudança para lidar melhor com o inesperado. Trata-se de aprender a reagir 

frente à uniformidade e à variabilidade. 

Quando a única certeza de que se tem é que não se poderão prever as 

dificuldades mais significativas no futuro, a diversidade e a flexibilidade podem ser 

as melhores defesas. Tentar reduzir o risco pela extinção da variedade pode 
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aumentá-lo. Se ele é inevitável, a sua supressão não é a melhor escolha, porque 

aumentará a vulnerabilidade do indivíduo quando as condições forem outras, pois a 

falta de hábito de enfrentá-lo e a ação de transferi-lo impactam a capacidade da 

pessoa emitir a melhor resposta ante as adversidades e dificuldades (DOUGLAS; 

WILDAVVSKY, 2012). 

A seleção e gestão de riscos são uma questão e problema da organização 

social. Assim, considerando que não há como precisar a quais riscos se está 

exposto, uma estratégia de enfrentamento responsável pauta-se em assumi-los na 

perspectiva de resiliência, tanto pelos indivíduos quanto pelas instituições, pois 

assim haverá uma possibilidade de melhor adequação de resposta às adversidades 

decorrentes dos riscos e perigos. Isso porque esta forma de enfrentamento 

determina a persistência e flexibilidade no enfrentamento. 

 

3.1.3  O risco: vieses da percepção. 

 

Para a gestão do risco, é de extrema importância compreender que a 

avaliação do risco é estruturada por múltiplas variáveis ligadas tanto à natureza e 

dimensões do risco em si, como a fatores relacionados às características individuais 

dos sujeitos, que dizem respeito à percepção do risco. Essa pode estar 

condicionada por aspectos cognitivos, afetivos ou motivacionais dos quais podem 

emergir as distorções ou vieses de percepção (KOUABENAN, 2007; KOUABENAN, 

2009; KOUABENAN et al., 2007a). 

Kouabenan et al. (2007a) destacam que vários são os vieses da percepção 

e que, comumente, um leva ao outro. Enumeram que frente ao risco os indivíduos 

podem ser orientados e comportarem-se de acordo com essas distorções de 

percepção do risco, dentre as quais sofrem as influências dos vieses do otimismo 

irrealista/ilusão de controle, ilusão de invulnerabilidade e a ilusão de superioridade 

ou do excesso de controle, que tem como desfecho sentirem-se menos expostos do 

que as outras pessoas. 

O otimismo irrealista ou ilusão de controle refere-se à percepção e 

superestimação do indivíduo quanto à sua própria capacidade de lidar e gerenciar o 

risco, pois considera-se competente o suficiente para controlar e evitar situações 

perigosas ou eventos indesejáveis. Tais pessoas são consideradas exageradamente 

otimistas e a experiência tende a reforçar a autoconfiança e controle e, assim, 
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pensam estar acima do perfil de normalidade (KOUABENAN, 2009; KOUABENAN et 

al., 2007a).  

A ilusão de invulnerabilidade reflete a tendência a perceber-se com pouca 

probabilidade de sofrer as consequências adversas de um evento. Tal ilusão pode 

se originar do controle percebido, mas também do resultado de experiências de vida. 

Por exemplo, o fato dos TAS exercer a profissão por vários anos sem se acidentar, 

às vezes em condições difíceis, pode levá-los a sentirem-se excepcionalmente 

dotados de proteção ou invulnerabilidade. A falta de experiência direta do acidente 

parece reforçar essa tendência. A ausência do acidente leva ao viés da percepção 

de que está imunizada. Tal visão é também chamada de ilusão da experiência que, 

muitas vezes, leva a uma subestimação do perigo percebido, com o pretexto de que 

se tem uma vasta experiência de uma situação particular (KOUABENAN, 2009; 

KOUABENAN et al., 2007a). 

O viés de superioridade ou excesso de confiança caracteriza-se pelos 

indivíduos que considerarem-se superiores quando se comparam com as demais 

pessoas do grupo. O sentimento de superioridade sugestiona-o a acreditar serem 

mais qualificados e capazes de lidar com os riscos que os outros. Por conseguinte, 

essa visão pode levar a uma sensação de maior capacidade de controlar os 

acontecimentos e tem sentimentos de invulnerabilidade (KOUABENAN, 2009; 

KOUABENAN et al., 2007a). 

 

3.1.4  O risco e as crenças. 

 

Aspecto a ponderar na percepção humana e na tomada de decisão frente à 

vida é que ela é mediada, conforme sinalizado anteriormente por dimensões 

diversas que integram a pessoa, dentre as quais as crenças que têm relevância na 

construção de nossos modelos mentais. Elas sugestionam a forma que enxergamos 

a vida, e podem facilitar ou dificultar o desenvolvimento de capacidades e 

comportamentos em cada um dos papéis que exercemos no dia a dia.  

Portanto, compreender as crenças ajuda a elucidar o comportamento 

humano. Com o intuito de entendê-lo, teorias têm sido desenvolvidas, dentre as 

quais o Modelo de Crença em Saúde e a Crença no Mundo Justo. Contudo, a 

maioria apresenta crítica, pois desvelar a complexidade que encerra é um desafio, 
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visto que os indivíduos estão em constante processo de transformação e essa 

dinâmica inviabiliza a sua apreensão completa.  

O Modelo de Crenças em Saúde (MCS) foi desenvolvido na década de 50, 

por um grupo de psicólogos sociais na expectativa de explicar e predizer o 

comportamento em saúde (JANZ; CHAMPION; STRECH, 2002; ROSENSTOCK, 

1974a), que é compreendido como “qualquer atividade empreendida pela pessoa 

que acredita estar saudável, com a finalidade de prevenir ou detectar a doença em 

estágio assintomático” (ROSENSTOCK,1974b, p.354).  

O MCS teoriza que a tomada de decisão e o comportamento em saúde são 

mediados por quatro crenças fundamentais (JANZ; CHAMPION; STRECH, 2002) 

que refletem a percepção da pessoa frente a uma ameaça à saúde e a sua 

disposição em adotar um comportamento preventivo, que são: a suscetibilidade, a 

severidade, as barreiras e os benefícios percebidos.  

A suscetibilidade percebida refere-se à percepção subjetiva do risco frente a 

um possível agravo à saúde, da chance que acredita ter de adquiri-lo. É variável de 

pessoa a pessoa, polarizando-se desde a sua negação à compreensão da sua real 

existência. Tem sido associada como forte preditora para o comportamento 

preventivo em saúde, porém tem menor influência na tomada de decisão quando 

processos patológicos já estão instalados (ROSENSTOCK, 1974a). 

A severidade percebida consiste na percepção das consequências, 

repercussões, dano ou agravo na própria vida, que podem ser reduzidas a um 

aspecto ou abranger vários, considerando a extensão que apresentam. Dentre elas 

destacam-se a relevância clínica, se há redução da capacidade física ou mental a 

curto ou a longo período, se a incapacidade é permanente ou se o desfecho é a 

morte. Ainda, podem incluir aquelas implicações envolvidas nas relações sociais, de 

trabalho e familiares, entre outras. Ou seja, o impacto que uma dada doença ou 

situação de ameaça à vida promove na, e para a pessoa (JANZ; CHAMPION; 

STRECH, 2002). 

Os benefícios percebidos dizem respeito à validade subjetiva atribuída a 

uma ação e a percepção de suas consequências positivas frente à exposição ao 

agravo. Têm relação com a efetividade das medidas ou alternativas conhecidas, 

negociadas socialmente, que visam reduzir a ameaça à qual a pessoa sente-se 

submetida.  
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As barreiras percebidas reportam aos aspectos negativos da ação, visto que 

requer a incorporação de condutas ou o uso de instrumentos que podem tornar o 

comportamento em saúde menos prazeroso ou dificultado, sob a análise do custo-

benefício, devido a possíveis perdas de tempo e dinheiro, o esforço a ser 

empreendido, os aborrecimentos consequentes, entre outros. Esses podem 

constituirem-se entraves para a ação e estimular motivos conflitantes de uma 

avaliação do custo-benefício, por parte da pessoa. Elas são fortes preditoras de 

comportamentos, pois a prontidão para a ação se fortalece ou arrefece a partir da 

percepção dos aspectos positivos ou negativos da tomada de decisão (JANZ; 

CHAMPION; STRECH, 2002).  

Pondera-se que quando há alta prontidão para ação e as barreiras 

percebidas forem consideradas impactantes, emergirá um conflito de difícil solução, 

pois a pessoa percebe que a ameaça deve ser afastada, porém tem a compreensão 

de que isto poderá acarretar, consequentemente, vivências pouco prazerosas. Como 

solução a pessoa poderá buscar uma alternativa de meio termo, que esteja voltada à 

autoproteção frente à ameaça de vida, contudo com menos ônus pessoal.   

Em síntese, de acordo com o MCS, uma ação, o comportamento em saúde, 

depende da percepção da suscetibilidade e severidade de uma ameaça à saúde, e 

da crença de que uma particular recomendação ou ação em saúde terá benefícios, 

em detrimento das barreiras percebidas (KRETZER; LARSON, 1998). Por 

conseguinte, a tomada de decisão é o resultado da combinação de suscetibilidade e 

severidade percebidas, enquanto a modalidade de ação é escolhida em função da 

percepção dos benefícios menos as barreiras percebidas (ROSENSTOCK, 1974a).  

Assim, a tomada de decisão e modalidade da ação são determinadas pelo 

valor subjetivo atribuído a cada dimensão do MCS frente à ameaça ou risco à saúde. 

As crenças relacionadas à suscetibilidade e à severidade percebidas em situação de 

ameaça ou risco possuem força preditiva positiva na tomada de decisão do 

comportamento em saúde. Entretanto, as crenças relativas à percepção dos 

benefícios e das barreiras é que determinarão o curso da ação (JANZ; CHAMPION; 

STRECH, 2002).  

Vale ressaltar que outras variáveis influenciam, direta ou indiretamente, o 

comportamento das pessoas na tomada de decisão, que fazem a diferença no curso 

da ação. Impactam nas dimensões do modelo de crenças em saúde, por isso são 
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apontadas como fatores modificadores (DELA COLETA, 2010; JANZ; CHAMPION, 

STRECH, 2002; ROSENSTOCK. 1974a). 

 
Figura 1 – Representação esquemática do Modelo de Crenças em Saúde, segundo 

Rosenstock, 1974a. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kretzer e Larson (1998) relatam que mais recentemente o conceito de auto-

eficácia tem sido incorporado à teoria do modelo de crença em saúde. Acrescentam 

que esta nova variável talvez seja a mais importante na mudança de 

comportamento, e está se tornando constructo de muitas outras teorias do 

comportamento. Caracteriza-se pela convicção do indivíduo de que ele pode realizar 

com sucesso a ação que produzirá os resultados esperados e pode ser individual ou 

coletiva. 

Janz, Champion e Strech (2002) referem que a autoeficácia não foi 

definitivamente incorporada ao MCS porque, inicialmente, o foco estava circunscrito 

a ações preventivas, normalmente de natureza única, como a aceitação em realizar 

exames preventivos ou imunização. As mudanças de comportamento relacionadas a 

estilo de vida e aos hábitos constituem-se situação de difícil transformação, 

vivências em que a autoeficácia tem grande expressão na tomada de decisão.  

Acrescem que Rosenstock, Strecher e Beck (1988) sugerem que a autoeficácia deve 
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ser adicionada como um constructo separado dos conceitos de suscetibilidade, 

severidade, benefícios e barreiras.  

A partir dos postulados do MCS, podemos inferir que os profissionais devem 

ter percepção da suscetibilidade, ou seja, devem estar cientes que as situações de 

riscos são constantes nas relações de reciprocidade estabelecidas no contexto 

laboral, tanto para si próprios e seus pares.  Estando o profissional alheio a esta 

percepção de suscetibilidade, a tomada de decisão preventiva ficará prejudicada. 

Além da suscetibilidade, a severidade percebida pelo profissional frente a 

um evento de exposição ou ameaça à saúde também é de grande valia, porque a 

associação das duas dimensões é que o sugestionará a tomada de decisão. 

Entretanto, o sentido de força da modalidade de ação é dependente das duas outras 

dimensões: benefícios e barreiras percebidos.  

A percepção dos benefícios frente ao risco biológico tem sentido de força 

com valor preditivo, positivo para a adesão às medidas de proteção, pois, é a 

convicção da pessoa que, frente a um dado evento, decisões assertivas precisam 

ser tomadas e que estas vêm de encontro à necessidade de proteção e segurança à 

vida. Porém, para que de fato a decisão, seja proativa a percepção das barreiras 

não pode ter força maior do que a percepção dos benefícios, visto que estes 

aspectos negativos da tomada de decisão, quando percebidos com peso maior aos 

benéficos, interferirão na tomada de decisão, onde teremos uma situação que 

tenderá a ser impeditiva à tomada de adequada atitude.   

Assim, o comportamento em saúde em situação de acidente com material 

biológico é um processo mediado pelas crenças (percepção da suscetibilidade, 

severidade, benefícios e barreiras), e outras variáveis que podem ter origem interna 

ou externa. 

Outro modelo de crença importante refere-se à crença num mundo justo 

(CMJ), que constitui um modelo mental que tem dirigido e movimentado o 

comportamento e organização social. Tem como sustentação teórica que as 

pessoas ao serem confrontadas com as injustiças sofrem e sentem a necessidade 

inconsciente de restabelecer a justiça e, elas reagem diferentemente à injustiça 

observada ou experimentada. Assim, cognitivamente podem tentar restaurar a 

justiça justificando a situação ou culpabilizando da vítima (DALBERT, 2009). 

Segundo a teoria da CMJ todas as pessoas, em maior ou menor grau, têm 

necessidade de acreditar que o mundo é justo e desse modo acreditam que cada 
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pessoa tem o que merece (LERNER; SIMMONS, 1966). Se a pessoa faz coisas 

boas receberá, como consequência coisas boas, e o inverso é verdadeiro 

(LERNER,1987; LERNER, 1998). Consiste em acreditar que as boas ações serão 

recompensadas e que aquelas más serão punidas. Assim, as atitudes e condutas 

são adotadas de acordo com as normas socialmente estabelecidas, orientadas pelos 

valores, crenças, mitos, etc ( FURNHAM, 2003; SPADONI, 2009; BARREIRO, 2013). 

Essa crença é importante para aliviar as tensões do cotidiano, pois dá um 

senso de segurança e previsibilidade ante o viver que, por vezes, impõe 

problemáticas e conflitos não solucionáveis. Por conseguinte, quando ocorrem 

acontecimentos desprovidos de causa, por meio de situações que se caracterizam 

como injustiça (acontecimento ruim sem uma explicação aparente como um 

acidente, doença, etc.), há uma ameaça a esta crença. 

Tem em sua base o fenômeno de vitimização secundária e tenta explicá-la 

enquanto fenômeno funcional de caráter adaptativo, que pode ser compreendida 

pelo fato de uma pessoa confrontar-se com o fenômeno que a vitimizou (vitimização 

primária) e, também, com as pessoas que estão no seu convívio. Esse tipo de 

vitimização pode assumir várias formas: minimização do sofrimento, evitação, 

desvalorização ou culpabilização da vítima. Assim, para analisar o nível de crença 

de uma pessoa, deve-se levar em consideração o grau de crença do observador, a 

percepção da inocência da vítima e da persistência do seu sofrimento (CORREIA; 

VALA, 2003).  

No processo de vitimização, a pessoa pode buscar diversas alternativas 

para minimizar o conflito da realidade com sua crença. Uma delas é a possibilidade 

de considerar aquela vítima como não integrante de seu mundo, embora possa 

surgir a necessidade de ajudá-la, e com a mesma intensidade, a necessidade de 

afastar-se dela, pois considera que eles vivem em mundos diferentes, que o dela é 

justo, e o outro, não (LERNER, 1980). 

As pessoas para diminuírem a sua percepção de vulnerabilidade e para 

poderem prosseguir as suas atividades cotidianas desenvolvem mecanismos de 

defesa, dentre as quais a culpabilização secundária, pois quando não é possível 

acreditar que as pessoas têm o que merecem, a CMJ pode ser preservada através 

da desvalorização da vítima, de modo que ela passe a ser percebida como 

merecedora do seu destino (LERNER; SIMMONS, 1966). 
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Correia e Vala (2003) reportam que a pessoa com maior necessidade de 

restabelecer a CMJ, quer porque é elevada, quer porque foi ameaçada, vitimizam, 

desvalorizam e consideram a pessoa sob observação mais merecedora da situação 

em que se encontra do que os observadores com menor CMJ.  

A CMJ é um importante recurso que possibilita às pessoas lidarem 

exitosamente com os desafios a elas impostos cotidianamente. Às vezes, esse 

sentimento é tão forte que faz com que elas passem a buscar mecanismos para 

defender suas crenças e, ainda, justificar ou corrigir as injustiças ocorridas, para 

restabelecer a justiça no mundo.   

A teoria da CMJ possui três funções importantes: a pessoa acreditar que 

será bem tratada por outras pessoas; o bom comportamento torna-se uma obrigação 

pessoal;  e, há uma estrutura conceitual que permite à pessoa interpretar os eventos 

pessoais de maneira significativa.  Assim, ela tem aspectos pessoal (relaciona-se ao 

próprio bem-estar subjetivo, ao afeto positivo, à satisfação com a vida e a baixos 

níveis de tensão, ou seja, a critérios internos do indivíduo e que se relacionam aos 

eventos de sua vida) e social (refere-se ao desejo de responder às ameaças 

provocadas por outros indivíduos e que envolvem a diminuição da sua crença em 

um mundo justo mais amplo, que se situa no nível abstrato da sociedade).  Por 

conseguinte, os indivíduos que apresentam alta crença social acreditam que, em 

geral, o mundo é um lugar justo (DALBERT, 2001). 

Ao fazer aproximação com percepção de risco, as pessoas que têm forte 

crença num mundo justo tendem a expressar um otimismo frente ao futuro e às 

incertezas da vida. Por isso, tendem a se expor mais sob a ilusão de que coisas 

boas estão reservadas como recompensa pelo bom comportamento (DALBERT, 

2009), podendo dar-lhe a sensação de invulnerabilidade. 

 

3.1.5  O risco e o acidente de trabalho 

 

Nos diversos contextos laborais, inúmeras situações de risco são comuns e 

outros são mais específicos ou se repetem mais a uma determinada população ou 

representam fator de maior impacto no processo saúde-doença. O que das diversas 

abordagens de risco pode-se extrair é que as compreensões subentendem a 

existência de uma situação concreta, que se materializa pelo diálogo da objetividade 
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e subjetividade dos sujeitos/organizações, com abrangência particular ou coletiva, e 

que têm implicações nas vidas que merecem conhecimento e intervenção. 

Com relação aos trabalhadores da área da saúde destaca-se o risco 

biológico, devido à natureza da prestação de serviço nas várias frentes de trabalho, 

embora a esse grupo não se restrinja. Ressalta-se que, apesar do risco ser uma 

condição cotidiana do exercício profissional, esses acidentes pouco aparecem nas 

estatísticas gerais de acidente de trabalho e podem-se levantar várias hipóteses, 

dentre as quais a construção social de tal agravo que, por sua vez, reflete na 

subnotificação dos casos. 

Segundo a Organização Internacional do trabalho (OIT, 2013) a cada ano 

2,02 milhões de pessoas morrem de doenças relacionadas ao trabalho, 321.000 

pessoas morrem em consequência de acidentes, 160 milhões de pessoas sofrem de 

doenças não fatais relacionadas com o trabalho, 317 milhões de acidentes não fatais 

de trabalho ocorrem a cada ano. Ainda, a cada 15 segundos, um trabalhador morre 

como resultado de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho. A cada 15 

segundos, 115 trabalhadores têm um acidente. No Brasil o acompanhamento de 

acidentes de trabalho por 39 anos, 1970-2009, tem um acumulado de 36.885.726 

notificações (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 2012). 

Conforme o Anuário Estatístico da Previdência Social, no período 2009 a 

2011 aconteceram 2.154.003 casos de acidentes de trabalho no Brasil                               

(MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, 2011) sendo que em 2009 ocorreram 

2.496 óbitos. Em 2011, a faixa etária decenal de maior incidência foi constituída por 

pessoas de 20 a 29 anos, com respectivamente, 36,5% e 39,9% do total dos 

acidentes registrados. Nas doenças do trabalho, a maior incidência foi dos 30 a 39 

anos com 32.8% do total de acidentes (MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, 

2011). Observa-se o comprometimento de grupo de profissionais jovens cujos 

impactos é difícil de mensurar. 

Referente aos acidentes com Trabalhadores da Área de Saúde (TAS), 

embora os números apresentados no quadro 1 sejam expressivos acredita-se que 

há ainda muita subnotificação, sobretudo para algumas situações, como a da 

exposição ocupacional ao acidente com material biológico. Mesmo porque a 

notificação obrigatória desse agravo ainda é algo recente quando comparado aos 

que já têm uma construção social estabelecida.  
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Quadro 1 – Distribuição anual dos acidentes de trabalho no Brasil, segundo 
abrangência geográfica, atividade econômica, classificações da CBO, 
CID e CNAE, 2009-2011 

 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora baseado em MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, 2011; MINISTÉRIO DO 

TRABALHO E DO EMPREGO, 2012.  

 

A obrigatoriedade foi regulamentada em 2004, pela Portaria 777  

(MINISTÈRIO DA SAÚDE, 2004), norma que fora atualizada pelas Portarias de Nº 

104, de 25 de janeiro de 2011 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011) e Nº 1.127 de junho 

de 2014 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014). Na estratificação de casos por categorias 

DISTRIBUIÇÃO DOS ACIDENTES DE TRABALHO NO BRASIL 2009 - 2011 

- Distribuição anual dos acidentes de trabalho segundo abrangência 

geográfica: Federação, Região e Estado.  

ANO 

2009 2010 2011 

Brasil 733.365 709.474 701.164 

Região Centro-Oeste 51.319 47.722 47.884 

Estado de Goiás 17.123 15.736 15.526 

 

- Distribuição anual dos acidentes de trabalho segundo o setor de 

atividade econômica. 

ANO 

2009 2010 2011 

Saúde e serviço social 58.252 59.382 62.772 

    

- Distribuição anual dos acidentes de trabalho segundo a Classificação 

Internacional de Doenças - CID.  

ANO 

2009 2010 2011 

Z20 - Contato com exposição a doenças transmissíveis 4.925 5.914 7.082 

    

Distribuição de acidentes de trabalho, por situação e subgrupos da 

Classificação Brasileira de ocupações – CBO. 

ANO 

2009 2010 2011 

Profissionais das ciências biológicas, da saúde e afins 6.684 6.029 5.744 

Técnicos de nível médio das ciências biológicas, da saúde e afins 29.718 30.947 32.527 

Total  36.402 36.976 38.271 

Distribuição de acidentes de trabalho, por situação de registro conforme 

Classificação Brasileira de Atividade Econômica - CNAE. 

ANO 

2009 2010 2011 

86.10 - Atividades de atendimento hospitalar 48.379 48.973 51.417 

86.21 - Serviços móveis de atendimento a urgências 44 66 84 

86.22 - Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de 
atendimento a urgências. 

19 56 45 

86.30 - Atividades de atenção ambulatorial executadas por médicos e 
odontólogos. 

1542 1.999 2.429 

86.40 - Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica 3.044 2.800 2.805 

86.50 - Atividades de profissionais da área de saúde, exceto médicos e 
odontólogos. 

465 414 414 

86.60 - Atividades de apoio à gestão de saúde. 212 575 391 

86.90 - Atividades de atenção à saúde humana não especificadas 
anteriormente. 

1.659 1.974 1.836 

Total  55.364 56.857 59.421 
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de atuação profissional, é tímido o número daqueles informados pelos trabalhadores 

que atuam em serviços de assistência à saúde, tanto nacional quanto estadual. Dos 

171.643 casos reportados, apenas, 17.921 representam este universo (Quadro 1). 

Portanto, a Vigilância em Saúde do Trabalhador deve ser compreendida 

como uma estratégia fundamental para consolidar as práticas de saúde do 

trabalhador no SUS, na perspectiva da prevenção e controle dos agravos 

decorrentes da relação saúde-trabalho e da promoção da saúde. É por intermédio 

das ações compreendidas no campo da vigilância que se terá a capacidade de 

interromper o ciclo processo/ambiente de trabalho-doença-morte, corrente no Brasil.  

Os dados descritos no quadro 2 sobre os acidentes de trabalho de Goiás e 

do município de Goiânia revelam a falta de investimento na prevenção que está 

garantida por lei e que os trabalhadores têm arcado com a maior parte do ônus, 

inclusive com a própria vida. 

 
Quadro 2 – Distribuição dos acidentes do trabalho, por situação do registro e motivo, 

em Goiás e Goiânia, 2010-2011 

ocal 
Total 

Com CAT Registrada 

Sem CAT 

 Registrada 
Óbito 

Total 

Motivo 

Típico Trajeto 
Doença do 

Trabalho 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Goiás 15.736 15.526 13.181 13.455 9.835 10.066 3.124 3.198 222 191 2.555 2.071 133 124 

Goiânia 4.928 5.069 4.008 4.228 2.514 2.713 1.424 1.456 70 59 920 841 32 19 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora baseado em MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, 2011; MINISTÉRIO DO 

TRABALHO E DO EMPREGO, 2012.  

 

Pondera-se que se esse diagnóstico é desanimador quando se discutem os 

acidentes de trabalho, em geral, quando se passa à específica situação do acidente 

com material biológico, essa questão torna-se mais obscura porque parece haver 

uma invisibilidade dessa situação. 

 

3.1.6  O risco biológico 

 

A exposição ocupacional ao material biológico é um agravo à saúde do 

trabalhador que se caracteriza em acidente de trabalho, podendo ter como 

desdobramento, a doença do trabalho. É entendida como a probabilidade da 

exposição a agentes biológicos, como os micro-organismos, geneticamente 
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modificados ou não, as culturas de células, os parasitas, as toxinas e os príons no 

ambiente de trabalho (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 2008).  

As exposições a agentes biológicos podem ocorrer por contato direto com 

pele e/ou mucosas e a inoculação percutânea, por intermédio de agulhas ou objetos 

cortantes (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). Inúmeros patógenos são veiculados por 

esse material e podem representar agravos à saúde dos TAS (RAPPARINI, 2006; 

RAPPARINI et al., 2007; RAPPARINI, REINHARDT, 2010; TOMKINS et al., 2012; 

MEDEIROS et al., 2012; BORBA BRUM et al., 2013 ). 

Os agentes biológicos são divididos em classes de acordo com critérios de 

patogenicidade: alteração genética ou recombinação gênica, estabilidade, virulência, 

modo de transmissão, endemicidade, consequências epidemiológicas, 

disponibilidade de medidas profiláticas e tratamento eficaz. Essa classificação está 

diretamente relacionada ao nível de biossegurança que deverá ser utilizado quando 

da exposição e contato (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 2008; 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). 

Historicamente, ao serem percebidos estes agravos relacionados ao cuidado 

à saúde, as medidas de precauções e isolamento foram instituídas, todavia estavam 

centradas no paciente, adensando-se, sobretudo, a partir da década de 50. 

Entretanto, com as experiências vivenciadas no contexto assistencial, surgiram as 

preocupações com a saúde do trabalhador (SÃO PAULO, 2007). 

O marco dessa mudança foi o advento da Aids, que não só teve impacto na 

população como um todo, como levou a repensar o processo laboral nos serviços de 

saúde dando visibilidade à exposição do trabalhador. O que muito retratou essa 

nova compreensão foi a publicação das Precauções Universais em 1987 e as 

frequentes atualizações das normas de controle e prevenção de infecções para o 

trabalhador que têm interface com a proteção do usuário (CDC, 1987; SÃO PAULO, 

2007; SIEGEL et al., 2007).  

Os riscos ocupacionais constituem-se em causas de morbimortalidade sem 

uma representação social que incorpore a importância que lhe é devida e dê a 

resposta social necessária. A prevalência de várias doenças para os profissionais é 

maior do que para a população em geral, visto que, para além do perfil 

sociodemográfico comum a toda população, tem no cotidiano o contato permanente 

com situações que representam o risco de contaminação por patógenos veiculados 

por sangue ou outras fontes (CIORLIA; ZANETTA, 2007).  
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A letalidade anual estimada de trabalhadores da área da saúde nos EUA, 

devido a infecções e acidentes ocupacionais, é de 17-57/1.000.000 empregados. A 

Organização Mundial de Saúde estima a ocorrência de três milhões de acidentes 

percutâneos com agulhas contaminadas por material biológico por ano entre 

trabalhadores da área da saúde no mundo inteiro; dois milhões com exposição ao 

vírus da hepatite B (VHB), 900.000 ao vírus da hepatite C (VHC) e 170.000 ao vírus 

da Imunodeficiência Humana (HIV) (RAPPARINI, 2010). 

Esses dados refletem a magnitude do problema das doenças ocupacionais 

que remete a associação entre o perfil da população assistida, as políticas públicas 

relacionadas à saúde do trabalhador e a incorporação dessas no contexto do 

trabalho.  

A importância da identificação e avaliação de risco dos agentes biológicos 

está não somente na estimativa dos riscos, mas também no dimensionamento da 

estrutura para a contenção e a tomada de decisão para o gerenciamento. Dentre as 

medidas incluem-se as de biossegurança, cuja aplicação tem como objetivo principal 

dotar os profissionais e as instituições de ferramentas que visem desenvolver as 

atividades com um grau de segurança adequado, para o profissional de saúde, para 

o meio ambiente e para a comunidade. Neste sentido, a biossegurança é 

compreendida como sendo a condição de segurança alcançada por um conjunto de 

ações destinadas a prevenir, controlar, reduzir ou eliminar riscos inerentes às 

atividades que possam comprometer a saúde humana, animal, vegetal e o meio 

ambiente (BRASIL, 2010a). 

Os Centers for Disease Control and Prevention (CDC) estimam que 

1.144.500 pessoas com 13 anos ou mais de idade vivem com a infecção pelo HIV, 

incluindo 180.900 (15,8 %) que não têm conhecimento da sua infecção. Durante a 

última década, o número de pessoas vivendo com HIV aumentou, enquanto o 

número anual de novas infecções pelo HIV permaneceu relativamente estável. Ainda 

assim, o ritmo de novas infecções continua em um nível muito alto, particularmente, 

entre determinados grupos (CDC, 2013).  

A incidência estimada de HIV manteve-se globalmente estável nos últimos 

anos, em cerca de 50.000 novas infecções por ano. Dentro das estimativas globais, 

no entanto, alguns grupos são mais afetados do que outros. Os homossexuais 

lideram o grupo dos acometidos pelo HIV, e entre as raças/etnias, os afro-

americanos continuam a ser desproporcionalmente afetados (CDC, 2013).   
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Em 2011, cerca de 49.273 pessoas foram diagnosticadas com a infecção 

pelo HIV nos Estados Unidos. No mesmo ano, cerca de 32.052 pessoas foram 

diagnosticadas com Aids. Desde o início da epidemia, cerca de 1.155.792 de 

pessoas nos Estados Unidos foram diagnosticadas com Aids, das quais 15.529 

morreram em 2010. O número de óbitos já soma, aproximadamente, 636.000 

pessoas (CDC, 2013).  

No Reino Unido, a prevalência de HIV na população geral até o final de 2010 

foi estimada em 91.500 (95% CI 85,400-99,000), cerca de um quarto dos quais não 

tinham conhecimento de seu diagnóstico. Grupos de alto risco incluem homens que 

fazem sexo com homens, usuários de drogas injetáveis e os indivíduos nascidos na 

África subsaariana que vivem no Reino Unido. A prevalência regional varia entre os 

grupos destacados como vulneráveis (JONES; HUGHES; BARTON, 2012). 

No Brasil, conforme Boletim Epidemiológico (ano base de 2010) foram 

notificados 686.478 casos de acumulados de 1980 a dezembro de 2012, sendo 

445.197 (64,9%) do sexo masculino e 241.223 (35,1%) do feminino. Do total de 

casos registrados, 39.691 (5,8%) foram da Região Centro-Oeste. Estima-se que 

aproximadamente 718 mil indivíduos vivam com o HIV/Aids no Brasil, o que 

representa uma taxa de prevalência de 0,4% na população em geral, dos quais em 

torno de 80% (574 mil) tenham sido diagnosticados (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2013).  

A hepatite viral B também representa um agravo de preocupação para o 

profissional, embora se tenham medidas eficazes e seguras de prevenção e 

controle. A vacina já está disponível desde 1982 com eficácia de 95% na prevenção 

da infecção por HVB e suas consequências crônicas. A Organização Mundial de 

Saúde (OMS) estima que em todo o mundo existam cerca de 2 bilhões de pessoas 

infectadas com o vírus e cerca de 600.000 morrem a cada ano de hepatite B. É 

endêmica na Ásia e há altas taxas de infecção crônica na bacia amazônica e no 

leste do Sul e Europa Central e 2% a 5% da população geral do Oriente Médio e do 

subcontinente indiano estão cronicamente infectadas. Na Europa Ocidental e 

América do Norte, as pessoas com infecção crônica é inferior a 1% (OMS, 2012).  

Já para a hepatite C, a OMS estima que existam, em todo o mundo, 150 

milhões de pessoas com infecção crônica por esse vírus e mais de 350.000 

pacientes morrem a cada ano de doença hepática associada a ele e que todos os 
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anos 3 e 4 milhões de pessoas, em todo o mundo, se tornam infectadas com esse 

vírus (OMS, 2012). 

No Brasil, no período de 1999 a 2011, foram notificados no Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (SINAN) 138.305 casos confirmados de 

hepatite A, 120.343 de hepatite B e 82.041 de hepatite C e 967 de hepatite E no 

Brasil. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012) 

Não obstante todas as medidas de prevenção e controle sejam 

implementadas, a infecção profissional pode ocorrer. O seu adoecimento tem 

repercussões enquanto pessoa, profissional inserido em grupo social. Inclusive os 

TAS podem tornar-se fonte de contaminação/infecção durante a prestação de 

serviço. Embora a soroconversão seja uma evidência difícil de estabelecer, essa 

condição já tem sido reportada. ( SANTOS; MONTEIRO; RUIZ, 2002; DO et al., 

2003; RAPPARINI, 2006; TARANTOLA; ABITEBOUL; RACHLINE, 2006; 

RAPPARINI et al., 2007; RAPPARINI; REINHARDT, 2010; LUCENA et al., 2011; 

MEDEIROS et al., 2012; BORBA BRUM et al., 2013). 

Estudo prospectivo de De Carli, Puro e Ippolito (2003) com trabalhadores da 

saúde em 55 hospitais italianos, após o seguimento de 4403 exposições, identificou  

14 de soroconversões para o vírus da hepatite C (0,31%; IC95% 0,15-0,48). 

Concluíram que o risco após exposição percutânea parece ser menor do que o 

previamente relatado por outros estudos. Ferimento profundo, lesão com uma 

agulha oca com presença de sangue e de co-infecção do paciente-fonte com HIV 

parecem estar associadas com a transmissão ocupacional. Dispositivos de 

prevenção de agulhas pode diminuir o risco de infecção pelo VHC e outros 

patógenos veiculados pelo sangue.  

Ciorlia e Zanetta (2007) ao investigaram a prevalência do vírus da hepatite 

C, entre diferentes categorias profissionais que trabalhavam em hospital-escola e 

candidatos a doadores de sangue, identificaram-na superior entre os profissionais da 

saúde (1,7%) em relação aos que estavam em função administrativa (0,5%; 

p=0,007) e em candidatos a doadores (0,2%; p=0,001) e o tempo de serviço esteve 

entre os fatores de risco ocupacionais (p=0,016). A análise de regressão múltipla 

revelou que a cada cinco anos o risco eleva-se em até 50%. Houve associação entre 

transfusão de sangue e profissionais de saúde com sorologia positiva.  

Já Zaaijer, Appelman, Frijstein (2012) estudaram a prevalência do vírus da 

hepatite C em 729 trabalhadores da saúde que apresentavam risco/procedimento 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=De%20Carli%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15018469
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Puro%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15018469
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ippolito%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15018469
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zaaijer%20HL%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Appelman%20P%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Frijstein%20G%5Bauth%5D
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aumentado de transmissão para o paciente, como cirurgiões, e reportaram uma taxa 

de 1/729 ou 0,14% (95%CI: <0.01% to 0.85%). Sugerem que devido à baixa 

prevalência o seguimento clínico do profissional parece ser medida de proteção 

suficiente tanto para o profissional quanto para os pacientes. 

Quanto à soroconversão para o HIV, até o ano de 2002, havia 238 casos 

prováveis e 106 confirmados (RAPPARINI, 2008). Obviamente que esses dados não 

representam mais a realidade do adoecimento dos trabalhadores. No entanto, infere-

se que são realidades que certamente não precisariam acontecer.  No Brasil havia 

apenas um caso registrado (SANTOS; MONTEIRO; RUIZ, 2002).  No entanto, novos 

casos têm sido reportados (RAPPARINI, 2006; RAPPARINI et al., 2007; LUCENA et 

al., 2011; BORBA BRUM et al., 2013). 

Em 2009, segundo levantamentos da Universidade de Virgínia em 32 

serviços de saúde, ocorreram 897 acidentes, a média de injúria percutânea 

encontrada ao ano foi de 20,4/100 leitos de internação, com destaque para os 

enfermeiros que representaram 43,4% das exposições. Quanto ao local da 

ocorrência, prevaleceram nas unidades de centro cirúrgico e de internação (IHWSC, 

2009). Em 2011, embora o número de casos notificados tenham sido de 708 casos, 

a taxa de exposição foi de 1946/100 leitos ocupados (IHWSC, 2011). 

Ao longo de 12 anos (1995-2007), foram reportados ao National Surveillance 

System for Healthcare (USA) 30.945 casos de exposição ocupacional a material 

biológico. Desses, a exposição percutânea ocorreu na maioria das situações (82%), 

o sangue foi o material biológico envolvido 79%. Quanto ao local da ocorrência 36% 

se deram nas enfermarias e 29%, em sala cirúrgica. Do grupo de profissionais 

destacam-se os enfermeiros (42%) e os médicos (30%) (CDC, 2011).  

O paciente-fonte era conhecido em 92% das situações, das quais 12% eram 

positivos para um ou mais patógenos de transmissão sanguínea (HIV 4,5%; VHC 

8,4%; HVB 1,4%; coinfecção HIV/HVC 1,7). A profilaxia pós-exposição (PEP) foi 

indicada para 63%, tiveram o início até 3 horas, 80% após a exposição e a média de 

duração foi de 25 dias. Parte dos trabalhadores (48,9%) apresentaram efeitos 

colaterais, sendo recorrentes náuseas, mal-estar e fadiga. O estresse emocional 

(9,7%) foi reportado, entretanto referem não haver direta relação com a toxicidade 

medicamentosa (CDC, 2011). 

No Brasil, os dados sistemáticos sobre os acidentes com material têm se 

tornado mais expressivos, quer por iniciativa social voluntária quer pelos órgãos de 
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vigilância epidemiológica, em todos os níveis da atenção à saúde, sobretudo depois 

da instalação da rede Sentinela de atendimento à saúde do trabalhador que iniciou 

em 2002. 

 O serviço de notificação voluntária do Projeto Risco Biológico, em relatório 

publicado com os dados de 2002 a 2009 aponta que 4.455 profissionais se 

acidentaram, com predomínio do sexo feminino (70,8%), destacando-se os técnicos 

em enfermagem (28%), auxiliares de enfermagem (12,5%) e o tempo de trabalho até 

5 anos (53,4%). O material biológico envolvido foi o sangue (79,9%) e quanto ao tipo 

de acidente, as lesões percutâneas, (78,7%). Eram vacinados para HVB 3.169 

(67,6%) sendo que 2.227 (49,6%) desconheciam a resposta imunológica e 102 

(2,4%) não eram respondedores. O paciente-fonte era conhecido em 2.725 (78,1%) 

situações, sendo fonte positiva para HVB (1,3%), HVC (5,5%) e HIV (8,8%). A PEP 

foi indicada para 1.103 TAS com a adesão de 633 (95,5%). Uma soroconversão para 

a HVC foi registrada ( PROJETO RISCO BIOLÓGICO, 2009). 

No Estado de São Paulo, a notificação dos acidentes com material biológico 

tem sido feita, desde 1999, por meio do Sistema de Notificação de Acidentes 

Biológicos em profissionais da Saúde (SINABIO), e contabilizou até o ano de 2006 

14.096 acidentes. Com a implantação do SINAN, no período de janeiro de 2007 a 

junho de 2010, foram reportados 33.856 novos casos ( GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA 

EPIDEMIOLÓGICA, 2011).  

Desses 25.788 (76,2%) eram do sexo feminino, com idade entre 25 e 39 

anos. Com relação a categoria profissional, 52% dos acidentes ocorreram com 

auxiliares e técnicos de enfermagem, seguidos por médicos (10,8%), enfermeiros 

(6,7%), estudantes (6,3%) e auxiliares de limpeza (5,7%), com predomínio de 

acidente com perfuro cortante (77,6%), a maioria ocorreu com agulhas com lúmen 

(60,1%) e exposição a sangue; o esquema vacinal estava completo em 84,8%. Em 

24.948 (73,6%) casos, o paciente-fonte era conhecido, sendo que foram reagentes 

para HIV (7%), para HBsAg (1,7%) e, para HVC (4,7%).  Os antirretrovirais foram 

prescritos para 11,9% (4.050) das ocorrências com adesão de 3.993 (11,6%). E, a 

recusa à PEP foi observada em 1,6%, cujo paciente-fonte era soropositivo 

(GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, 2011) .  

No Rio de Janeiro, no período de 1997 a 2008, foram registrados 20.696 

acidentes em serviços públicos e privados. Também houve predomínio da equipe de 

enfermagem com nível médio, (38,4%), na sequência destacam-se os médicos 
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(16,9%) e estudantes ou estagiários (13,8%) (COORDENAÇÃO DE DOENÇAS 

TRANSMISSÍVEIS, 2008). 

Em Goiás, Barros (2012) reporta que dos 2.569 registros de acidente com 

material biológico, entre os anos 2000 a 2010, a maioria das vítimas era do sexo 

feminino, técnicos de enfermagem, residiam em Goiânia e estavam vinculadas a 

instituições particulares. Predominaram os acidentes percutâneos, envolvendo 

agulha com lúmen, atingindo os membros superiores e com a presença de sangue. 

O preenchimento da CAT foi identificado somente em 9,1% das ocorrências.  A 

maioria referiu vacinação completa contra a hepatite B, entretanto somente 4,1% 

reportaram a viragem sorológica à vacina. Em 28,4% dos casos houve indicação de 

uso de imuno ou quimioprofilaxia pós-exposição, sendo o esquema básico para HIV 

e a vacina contra hepatite B os mais recomendados. Dos 894 (34,8%) somente 8,5% 

concluíram o controle clínico-laboratorial.  

Em estudo epidemiológico, retrospectivo e analítico desenvolvido por Lopes-

Lima (2012), em um hospital de referência para o atendimento de acidentes 

ocupacionais com exposição a MB do Estado de Goiás, identificou 628 acidentes 

entre profissionais e estudantes de odontologia, de 1996 a 2010, sendo que 77,1% 

eram do sexo feminino; mais de um acidente foi referido, totalizando assim 701 

acidentes. Em 92,2% dos casos, a imunização pra hepatite B foi descrita, dos quais 

70,8% receberam esquema completo; 15,1% relataram a testagem de anti-HBs.  

Os acidentes foram predominantemente (658; 93,9%) percutâneos, se deu 

durante o procedimento odontológico e envolveu agulha em 49,7%, com 

acometimento da mão (493; 70,3%). Quanto às condutas pós-exposição, na maioria 

(635; 90,6%) teve o atendimento em até 72 horas, entretanto apenas 44,9% foram 

nas primeiras duas horas. Entre aqueles que deveriam fazer o seguimento clinico-

laboratorial (264; 37,7%), apenas 20,8% o realizou e 3,8% receberam alta. A 

quimioprofilaxia e profilaxia para hepatite B foram recomendadas em 14,8% e 12,8% 

dos casos, respectivamente. No ano de 2008 houve 97 acidentes (13,8%) dos quais 

18,6% envolveram cirurgiões dentistas (LOPES-LIMA, 2012). 

 Ressalta-se que, o acidente é um evento cujo desfecho se desconhece e 

aproximadamente, sessenta patógenos podem ser veiculados pelo sangue e 

representam riscos para os TAS. Os vírus HIV, HVC e HVB estão envolvidos na 

maioria das infecções por exposição a sangue e fluidos corpóreos (TARANTOLA; 

ABITEBOUL; RACHILINE, 2006). 
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O risco estimado de soroconversão pós-exposição está associado às 

variáveis da ocorrência como status sorológico do paciente fonte, tipo de acidente e 

quantidade de sangue envolvida, dentre outros. O risco médio de soroconversão 

para , em acidentes percutâneos, é de 0.3% (IC+ 0.2-0.5%) e 0.09% (IC= 0.006-

0.5%) para exposição de mucosas. O risco estimado para pele íntegra não foi 

mensurado (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). 

O adoecimento dos TAS por alguns agravos já está bem definido, entretanto 

a taxa de mortalidade ainda é desconhecida, porém há a estimativa 17-57 por 1 

milhão/ano. Contudo, é necessário ter-se uma estimativa precisa destas ocorrências, 

pois tal informação poderia reorientar futuras intervenções, como foi a incorporação 

dos dispositivos de segurança. Além disso, a divulgação desse dado poderia 

aumentar a consciência pública da exposição ocupacional (SEPKOWITZ; 

EISENBERG, 2005), fortalecendo as políticas públicas para a saúde e proteção dos 

TAS. 

Pondera-se que a cada dia têm ocorrido mudanças na dinâmica de vida dos 

micro-organismos, gerando maiores agravos à saúde da comunidade, e, portanto do 

próprio indivíduo, estendendo-se consequentemente aos TAS. Hoje há uma 

tendência a surpresas com as mudanças no ecossistema, inclusive com as 

repercussões da vida pós-moderna que também interferem na emergência dos 

patógenos e capacidade de resposta do hospedeiro. Conscientes da limitação de 

campo de atuação do trabalhador, é de fundamental importância a implementação 

das medidas profiláticas para prevenir e controlar tais possíveis agravos. 

 

3.1.5.1 Medidas de proteção ao profissional acidentado com material biológico 

 

As medidas de proteção do trabalhador de forma específica têm sido 

publicadas a partir da década de 80. Anterior a isso elas estavam diluídas com 

aquelas destinadas à prevenção e controle das infecções associadas à assistência à 

saúde, talvez pela pouca atenção e consideração ao risco do trabalhador. As 

primeiras publicações datam de 1910 sofrendo atualizações subsequentes, 

incorporando a nuance do trabalhador a partir da década de 80, com o advento da 

síndrome da imunodeficiência humana (CDC, 1987; GARNER, 1996; SIEGEL et al., 

2007). 
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Para a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais entre profissionais 

da saúde, no Brasil a NR 32 representa a principal normatização que orienta três 

grandes eixos nesse sentido que são: a capacitação contínua dos trabalhadores, os 

programas de gerenciamento de riscos e as medidas de proteção contra os riscos 

ocupacionais (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 2008). 

Portanto, estão preconizadas ações a serem implementadas na pré-

exposição e pós-exposição. Dentre as primeiras, inserem-se as precauções padrão 

que preveem a higienização das mãos, o uso dos equipamentos de proteção, a 

imunoprofilaxia, a adoção das precauções baseadas no mecanismo de transmissão, 

o uso de dispositivos de segurança durante a assistência, o descarte apropriado dos 

perfurocortantes em containers destinados a este fim (GIR et al., 2008). 

Destaca-se que o uso dos dispositivos de segurança, recentemente 

implantados, tem tido impactos expressivos relativos ao adoecimento dos TAS 

(HANMORE et al., 2013; HOFFMANN; BUCHHOLZ; SCHNITZLER, 2013). Estudo 

retrospectivo, em hospital público do Rio de Janeiro, avaliou as ocorrências de 

acidente de janeiro de 2007 a dezembro de 2011 e identificou que a equipe de 

enfermagem e médica teve uma redução significativa na taxa de acidentes com 

perfurocortantes, pois a partir de 2009 houve a implementação de dispositivo de 

segurança (MENEZES et al., 2013).  

Uma análise retrospectiva realizada de 3.297 lesões percutâneas, ocorridas 

entre 2001 e 2009, com uso de dispositivos de segurança, evidenciou que o recurso 

disponível apresentou falha no acionamento, ocasionando cerca de 22,8% a 32,0% 

das lesões (BLACK, 2013). Assim, além de implementar as medidas consideradas 

protetivas faz-se necessário avaliá-las a fim de se identificar as melhores práticas. 

Para além da incorporação dos dispositivos de segurança, aspecto 

fundamental, refere-se à capacitação dos TAS para o seu uso, a fim de que 

inabilidade e desconhecimento do seu funcionamento acabe por gerar novos 

acidentes.  Ajuiza-se que a capacitação inicial seja atualizada por meio de formação 

continuada. Também é salutar incluí-los regularmente no processo de seleção e 

aquisição para que a sua incorporação seja participativa e de fato respondam às 

necessidades de segurança e adesão profissional (STRINGER; ASTRAKIANAKIS; 

HAINES, 2013). 

As atividades de educação permanente e/ou capacitações continuadas 

representam uma importante estratégia de transformação do processo de trabalho. 
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(SALDARIA et al., 2012).  Contribuem para a atualização e desenvolvimento das 

habilidades cognitivas e operacionais dos trabalhadores, levando-os a melhorar as 

competências e ter maior satisfação no trabalho. Constituem uma efetiva estratégia 

de distanciamento e aproximação da estrutura institucional com vistas a repensar e 

reorientar a prática (SANTOS et al., 2012) a partir dos sujeitos. Constituiu-se em 

oportunidade para a reflexão-ação. Propicia a conscientização acerca das 

responsabilidades e riscos, levando a despertar para as formas de prevenção e 

controle. 

Sabe-se que ainda que as medidas pré-exposição sejam implementadas, os 

acidentes ocupacionais podem ainda ocorrer e, nesse caso, as condutas pós-

exposição são fundamentais para reduzir o risco de infecções que incluem os 

cuidados imediatos, atendimento/tratamento e acompanhamento pós-exposição 

(GARCIA; BLANK, 2008).  

No Brasil, as primeiras orientações acerca das condutas em situação de 

exposição a material biológico foram publicadas em 1999. Desde então tem ocorrido 

a sua atualização com maiores esclarecimentos e detalhamento. Entretanto, se 

estabeleceram em caráter de orientação/recomendações e não normativo, sem o 

real impacto que tais situações exigem. Mathews et al. (2008) destacam que quando 

uma ação não tem o caráter regulatório poucos avanços são alcançados. 

Somente em 2004, o Ministério da Saúde (MS) publicou a Portaria n. 777, 

que dispôs sobre os procedimentos técnicos para a notificação compulsória de 

agravos à saúde do trabalhador em rede de serviços sentinela específica, no Sistema 

Único de Saúde, havendo a sua atualização nos anos de 2011 e 2014, pelas Portarias 

104 e 1127 respectivamente   (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011; 2014). Em Goiás, 

corroborando com a normativa em 2006, o Secretário de Estado da Saúde (SES), 

por meio da Portaria n. 034, tornou os agravos à saúde do trabalhador, notificação 

compulsória no âmbito do Estado de Goiás (SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

DE GOIÁS, 2006).  

Nesse contexto, o Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

(SINAN) foi criado com o intuito de fornecer dados para a identificação da realidade 

epidemiológica de determinada área geográfica, tornando-se subsídios para 

explicações causais dos agravos de notificação compulsória. Assim, todos os casos 

de acidentes ocupacionais com material biológico notificados devem ser registrados 
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no SINAN, o que possibilita a sistematização dos dados referentes a esse agravo em 

todo o território nacional, contribuindo para o estabelecimento de um real diagnóstico 

desses acidentes e de suas consequências. 

Corroborando com estas ações, em 2002, foram instituídas para o 

atendimento ao trabalhador a Rede de Atenção à Saúde do Trabalhador com a 

finalidade de qualificar a atenção, fazendo com que o sistema funcione na 

perspectiva da saúde do trabalhador. Para a articulação loco regional foram 

estruturados os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST).  

O CEREST Regional Goiânia teve a sua habilitação promulgada por meio da 

portaria nº 109 SAS/MAS de 09 de maio de 2003 e está vinculado ao CEREST 

Goiás assim como as demais regionais que integram a Rede Nacional de Atenção 

Integral à Saúde do Trabalhador. 

As unidades sentinelas da rede foram estabelecidas no Plano Diretor de 

Regionalização 2005, sendo pactuado pela Comissão Bipartite em 2006 a fim de 

garantir: o atendimento ao acidentado nas primeiras duas horas após o acidente; o 

início da quimioprofilaxia o mais precocemente possível; o acompanhamento 

sorológico a todos os acidentados; e, o registro do acidente (SECRETARIA DE 

ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS, 2006a). Estão distribuídas nas cinco 

macrorregiões e as que fazem parte desse estudo situam-se na região centro oeste 

e destinam-se ao atendimento à população exposta do município de Goiânia. 

Conforme o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), as 

unidades de referência constituem serviços de atendimento ambulatorial de atenção 

primária e de média complexidade; e dois deles têm assistência hospitalar de média 

complexidade. Fazem cobertura de atendimento por 24 horas da região 

metropolitana de Goiânia. Pertencem aos Distritos Sanitários Campinas/Centro, 

Leste e Noroeste (Figura 2).  
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Figura 2 – Distribuição dos Distritos Sanitários de Goiânia, 2013. 

 

                        Fonte: SMS de Goiânia 

 

A cidade de Goiânia, capital do Estado de Goiás, está localizada no centro 

do estado, sofreu um acelerado crescimento populacional. É a segunda cidade mais 

populosa do Centro-Oeste. De acordo com a estimativa populacional do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2012, possui aproximadamente 

1.333.767 habitantes e a região metropolitana conta com 2.206.134 habitantes. 

Consta com uma rede de 777 estabelecimentos de assistência à saúde (públicos, 

privado e filantrópicos) (IBGE, 2009) e dispõe de 6.100 leitos de internação 

hospitalar (CNES, 2013). 

Atuam, nos 2.733 Estabelecimentos do Cadastro Nacional Estabelecimentos 

de Saúde, 23.372 profissionais, sendo que 19.072 caracterizam-se pelo exercício 

profissional na saúde, conforme códigos da Classificação Brasileira de Ocupação 

(CBO), como trabalhadores da área da saúde (CNES, 2013). 

Assim, pode-se se inferir que há uma grande população, em potencial, para 

ser atendida em situação de acidente ocupacional por material biológico. Destaca-se 

que a atual estruturação veio contribuir grandemente com a saúde e proteção do 

trabalhador, entretanto pela posição geográfica e número de unidades há 

necessidade da expansão desses serviços de modo a facilitar e aproximar 

geograficamente e temporalmente o atendimento. 

Norte 

Noroeste 

Meia Ponte 
Leste 

Meia Ponte 

Mendanha 

Campinas/ 

Centro 

Sudoeste 

Oeste 

Sul /Sudeste 

Norte 

Noroeste 

Leste 



_______________________________________________________ Referencial teórico |  63 

 

No fluxo de atendimento ao trabalhador, as unidades sentinelas realizam o 

primeiro atendimento e o sequente acompanhamento clínico-laboratorial fica sob a 

responsabilidade do Centro de Referência em Diagnóstico e Terapêutica (CRDT), 

também da Secretaria Municipal de Saúde (Figura 3). Esse serviço realiza 

atendimento ambulatorial à saúde em nível de atenção básica, média e alta 

complexidades para população local, não se restringindo à assistência do 

trabalhador.  

 

Figura 3 – Fluxo de atendimento ao profissional acidentado com material biológico, 
nas unidades de referência, Goiânia-GO, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: fluxo de atendimento elaborado pela pesquisadora após observação in loco dos serviços de 

referência para o atendimento acidentado com material biológico de Goiânia. 

 

Portanto, assim se configura a atual rede de atendimento e 

acompanhamento do trabalhador em situação do acidente ocupacional com material 

biológico para os trabalhadores da saúde do município de Goiânia. 

 

3.2 A teoria do pensamento complexo. 
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modalidade de seminários, fez-se uma reaproximação das correntes do 

conhecimento científico até a atualidade.  

Aqui, sem exatamente ter qualquer aproximação da janela que se abriu, 

encontrou-se na proposta de Morin, um exercício do bem pensar. Vislumbrou-se que 

essa perspectiva teórica poderia ampliar e enriquecer a elucidação do horizonte 

dentro desta proposta investigativa. E, não obstante, estivesse distante de qualquer 

entendimento de tudo em que consiste o pensamento complexo, desafiou-se a fazer 

esta trajetória.  

Ao se fazer a aproximação sistemática, identificou-se que a proposta novo-

paradigmática de ver o homem-sociedade-planeta se assemelhava à lente que se 

tinha sobre a temática que nos propôs-se audaciosamente aproximar. Tinha-se a 

certeza de que havia nas experiências e vivências dos trabalhadores, uma 

complexidade a ser desvelada, e essas aconteciam na contradição eterna “viver de 

morte e morrer de vida”, que aqui se parafraseou metaforicamente: “trabalhar para 

viver e morrer para trabalhar”. Ou seja, o trabalhador empreende todas as suas 

potencialidades para a autorrealização e autopreservação, porém na contrapartida 

pode ver sua vida esvair-se pela e na escolha profissional. A complexidade é 

entendida como a integração simultânea das múltiplas dimensões de uma mesma 

realidade humana com suas incontornáveis e as inelimináveis incertezas (MORIN, 

2010c). 

 A busca por olhar a própria realidade e de milhares de trabalhadores que 

foram, estão e serão expostos ao acidente com material biológico para além da 

compreensão simplista, mas como pessoas na sua condição humana que se situa 

no seio de uma sociedade, num tempo determinado e em uma história mundializada 

é que decidiu-se por este caminho. 

Compreendendo que tudo aquilo que o trabalhador vivencia/experiencia no 

labor e na exposição ao acidente com material biológico carrega todo este universo 

complexo, cheio de contradições, concorrências, antagonismos e 

complementaridades que só poderiam ser entendidos por meio de uma perspectiva 

diferenciada que se encontra na proposta de Edgar Morin, por meio da teoria do 

pensamento complexo  (MORIN, 2007b, 2008a, 2008b, 2011a, 2011 b, 2011c). 

Vários expoentes têm contribuído para a transição paradigmática da ciência 

na atualidade, dentre os quais Von Bertanlaffy (Teoria Geral dos Sistemas 1901-72), 

Prigogine (1917-2003), Maturana (Teoria da Autopoesi 1923), Atlan (Teoria de auto-
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organização dos seres vivos a partir do ruído - 1931), Varella (1946-2001) e o 

próprio Edgar Morin (teoria do pensamento complexo) (MARIOTTI, 2010). 

E quem é Edgar Morin?  Edgar Nahoum nasceu em Paris em 08 de julho de 

1921, filho de Vidal Nahoum e de Luna Beressi. Graduou-se em geografia, história e 

direito pela Soborne.  Como um autodidata disciplinado construiu as sínteses que 

compõem as suas reflexões a partir de leituras diversificadas das quais elegeu 

algumas e seus idealizadores/debatedores para integrarem o corpus 

filosófico/epistemológico do pensamento complexo (MORIN, 2013a).  

Foi membro da resistência francesa (1942-44) e do partido comunista (1941-

49), integrou o Centre National de Recherche Scientifique (CNRS), dirigiu um 

periódico de grande influência na França chamado “Arguments” (1956-62) entre 

outras atividades políticas e científicas.  

Edgar Morin é um pensador que faz uma análise crítica à ciência, chamada 

moderna, que orienta-se pela objetividade, neutralidade, redução e linearidade dos 

eventos pesquisados. Refere que ela aborta todas as possibilidades de 

compreensão e de reflexão, eliminando, também, todas as possibilidades de um 

juízo corretivo ou de uma visão a longo prazo (MORIN, 2003). 

Sabe-se que o paradigma cartesiano e seus pressupostos ainda exercem 

expressiva influência sobre diversos campos do saber. Entretanto, tem se mostrado 

insuficiente para explicar os fenômenos pesquisados e questionados quanto às suas 

verdades. Os estudos da física e da biologia exerceram papel fundamental, 

culminando com a atual transição paradigmática do pensamento simplificador para o 

pensamento complexo (MORIN, 2008a, 2010b, 2012a, 2013a). 

A teoria do pensamento complexo considera que os eventos dos seres vivos 

só podem ser compreendidos, parcialmente, a partir daquilo que foi tecido junto, 

considerando as partes que interconectam e articulam com o todo, comportando as 

contradições numa ótica dialógica. Inclui em si um metaponto de vista sobre o 

indivíduo, a sociedade e o mundo e, ao mesmo tempo, possibilita compreender as 

determinações/dissoluções paradigmáticas (MORIN, 2008c). 

Edgar Morin traz nas suas análises epistemológicas e paradigmáticas, uma 

proposta de interpretação do mundo e dos fenômenos a partir da ideia de que estão, 

todos, encaixados em processos cíclicos e relacionais. No conjunto de suas obras é 

possível observar a sua incessante busca em responder “o que eu posso saber?” e 

“o que eu sei?”, alicerçada pelos seus quatro demônios, que se tratavam das 
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questões que o atormentavam: “a dúvida avassaladora” e a “busca de uma fé”, “a 

racionalidade” e o “misticismo” (MORIN, 2013a).  

Destaca que cada acontecimento deve ser contextualizado, pois as coisas 

não acontecem separadamente. Assim, propõe a hierarquização e a organização do 

saber no pensamento contemporâneo a partir de outra perspectiva (MORIN, 2010a; 

MORIN, MOIGNE, 2000b) O mundo real é diversificado, multifacetado e, muitas 

vezes, incerto e imprevisível. Essas características fazem com que não seja possível 

lidar adequadamente com ele por meio de um modo de pensar simplificado. Assim, 

não se pode compreender a complexidade a partir de um paradigma com tal 

direcionamento. O pensamento complexo é umas das possibilidades de aprofundá-

lo, pois permite compreender que toda a realidade comporta antagonismos, 

concorrências e complementaridades (MARIOTTI, 2010). “A complexidade nos 

conduz a uma nova forma de racionalidade que ultrapassa a racionalidade clássica 

do determinismo e de um futuro já definido” (PRIGOGINE, 2003, p.50).  

A base da epistemologia da complexidade, desenvolvida por Edgar Morin, 

advém de três teorias que se inter-relacionam: a teoria da informação (ocupa-se 

essencialmente em analisar problemas relativos à transmissão de sinais no processo 

comunicacional), a cibernética (estuda as comunicações e o sistema de controle dos 

organismos vivos e máquinas em geral) e a teoria dos sistemas (trata-se de uma 

teoria das máquinas autônomas, em que a causa atua sobre o efeito, que por sua 

vez age sobre a causa: o todo é mais que a soma das partes, indicando a existência 

de qualidades emergentes que surgem da organização do todo e que podem 

retroagir sobre as partes; mas o todo é também menos que a soma das partes, pois 

as partes têm qualidades que são inibidas pela organização global; comporta a ideia 

de rede relacional: os objetos dão lugar aos sistemas e as unidades simples dão 

lugar às unidades complexas, levando em consideração fenômenos como tempo e 

espaço; compreende a ideia de retroação, que substitui a causalidade linear pela 

curva causal) (MORIN; MOIGNE, 2000).  

Para Morin (MORIN, 2007a) complexus significa o que foi tecido junto e há 

complexidade quando elementos diferentes são inseparáveis constitutivos do todo 

(como o econômico, o político, o sociológico, o psicológico, o afetivo, o mitológico), e 

há um tecido interdependente, interativo e retroativo entre o objeto de conhecimento 

e seu contexto, as partes e o todo, o todo e as partes, as partes entre si. Por isso, a 

complexidade é a união entre a unidade e a multiplicidade. 
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Os pressupostos teóricos do pensamento complexo foram apresentados e 

descritos nos seis volumes do Método, que não estavam inicialmente estabelecidos 

como corpo teórico. Foram surgindo, no decorrer da construção da trajetória teórica 

de Morin, como resposta à exigência do aprofundamento complementar, a saber: a 

natureza da natureza (1977); a vida da vida (1980); o conhecimento do 

conhecimento (1986); as ideias (1991); a humanidade da humanidade (2001); ética 

(2004), cujo delineamento fora inaugurado em seu primeiro ensaio, ciência com 

consciência, só publicado na década de 80 (CARVALHO, 2011; MORIN, 2007b, 

2008a, 2008b, 2011a, 2011b, 2011c). 

O desenvolvimento desse novo paradigma começou a tomar corpo em 1962 

quando Morin estava acometido por uma hepatite aguda e então começou a pensar 

como fazer a religação dos saberes. Assim, buscou recompor aquilo que realmente 

acreditava e observou que a disciplinaridade passou a dizer-lhe pouco. Decidiu 

ponderar e esclarecer para si próprio o que é importante e secundário (MORIN, 

2012).  Entretanto, a irrupção do pensamento complexo se deu em 1968 quando foi 

para o Instituto SALK de pesquisas biológicas de La Jolla, que reunia matemáticos, 

físicos, filósofos, biólogos, quando teve então o contato com as bases 

epistemológicas pautadas na teoria dos sistemas, cibernética e informação. 

A teoria do pensamento complexo constitui uma ampla gama de ideias, 

cujas aplicações práticas a vários campos da atividade humana começam a se 

tornar conhecidas e aceitas. Morin indagou e respondeu quais seriam os 

princípios/operadores de inteligibilidade que poderiam ajudar-nos a conceber a 

hipercomplexidade das coisas e destacou três, que são inter-relacionados 

(MARIOTTI, 2010) conforme apresenta a figura 4. 

O princípio dialógico reporta à dialogia, aproximação ou o entrelaçamento 

inerente aos fatos, acontecimentos, grupo, entre outros, não obstante pareçam 

dicotômicas, antagônicas, de princípios ou noções excludentes, mas que na verdade 

são indissociáveis e indispensáveis em uma mesma realidade. Não prevê a 

superação dos opostos, mas a sua interação. Constitui o desafio de assumir 

racionalmente a inseparabilidade de noções contraditórias (razão-emoção, arte-

ciência, real-imaginário, etc) para conceber um mesmo fenômeno complexo sem, 

contudo extrair uma síntese, porque em realidades complexas, não é possível 

chegar a um conhecimento que alcance as imbricações estabelecidas. Pode ser 

definido como a associação complexa (complementar–concorrente–antagônica) de 
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instâncias necessárias em conjunto à existência e ao funcionamento e 

desenvolvimento de um fenômeno organizado (MORIN; MOIGNE, 2000; SANTOS, 

2005; MARIOTTI, 2010). 

 

Figura 4 – Operadores do pensamento complexo, segundo Morin 2014 

 

 

O princípio recursivo significa ir além da noção de feedback e assumir que 

causa e efeito são processos complexos existenciais, pois há uma circularidade da 

causa sobre o efeito e vice-versa,  incluindo as noções de autoprodução e auto-

organização. Os produtos e os efeitos são simultaneamente produtores e 

causadores, modificados e modificantes daquilo que representam. Contrapõe-se à 

causalidade linear e ao determinismo da ciência moderna, pois é impossível 

estabelecer, a rigor, a causa e a consequência de um fenômeno. É a espiral 

geradora na qual a causa em uma situação pode ser consequência em outro recorte, 

numa rede de interações-retroações infinitas, ou seja, os indivíduos humanos 

produzem a sociedade nas interações e pelas interações, mas a sociedade, à 

medida que emerge, produz a humanidade desses indivíduos, fornecendo-lhes a 

linguagem e a cultura (MORIN; MOIGNE, 2000; SANTOS, 2005; MARIOTTI, 2010). 

Assim, todos os seres e suas ações são importantes, pois uma ação individual pode 

reconfigurar um sistema dependendo da ecologia das ações (SANTOS, 2005). 

O princípio hologramático “diz respeito à organização viva, à complexidade 

da organização cerebral e à complexidade socioantropológica” (MORIN, 2008b, 

p.114). Põe em evidencia o aparente paradoxo das organizações complexas, em 
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que não só o todo está nas partes, mas que as partes estão no todo. Propõe o 

abandono da explicação linear por um tipo de explicação em movimento circular, em 

que se transita do todo para as partes e das partes para o todo para tentar 

compreender o fenômeno, cuja inteligibilidade dos fenômenos globais ou gerais 

necessita de circuitos de vaivém entre os pontos individuais e conjunto (MORIN, 

2008a; 2008b).  

A partir da visão hologramática, entende-se que assim como a célula faz 

parte do todo (o organismo global), o todo também está na parte: a totalidade do 

patrimônio genético está em cada célula individual; a sociedade está presente no 

indivíduo enquanto todo, por meio de sua linguagem, sua cultura, suas normas. 

Cada um dos elementos que compõe o holograma contém a informação do 

fenômeno total que ele representa. Exprime a ideia de que qualquer explicação e 

inteligibilidade não poderão encontrar o princípio último. O conhecimento não se 

interrompe, conhece-se as partes que permitem conhecer melhor o todo, mas o todo 

permite novamente conhecer melhor as partes. Assim, tem-se um ponto de partida 

quando ele se coloca em movimento, mas não há um fim (MORIN, MOIGNE, 2000). 

 A complexidade do viver, olhada pelo paradigma da complexidade, 

concebendo unidade e diversidade no contexto das relações, interações e 

associações, pode ser pontuada ou narrada com base nos novos desafios 

epistemológicos e metodológicos, no sentido de contribuir para os movimentos que 

propiciem as mudanças nos processos auto-eco-organizadores em ambientes que 

podem ser caracterizados como de alta complexidade (MORIN, 2010a).  

A utilização desse referencial teórico ajudará a compreender a problemática 

da pessoa, sociedade e mundo e, permitirá a verticalização do tema proposto no 

presente trabalho, por entender que a organização dos serviços de saúde e a 

pessoa têm papel fundante na interface do risco biológico e na saúde e segurança 

do trabalhador, havendo a necessidade de relacionar estes aspectos e suas 

representações e concretudes nos cenários laborais e os agravos daí provenientes.  

Ressalta-se ainda que será uma importante via na perspectiva de superar as 

inferências até então propostas pelos experts dessa área do conhecimento, que tem 

se limitado a uma visão simplificada das experiências e vivências dos acidentes 

ocupacionais, pois a subjetividade dos sujeitos fica sublimada, não bastasse as 

exigências críticas que não podem ser vislumbradas. 
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Em consulta às bases de dados, por meio de descritores controlados e não 

controlados, verifica-se uma vasta produção científica da enfermagem no Brasil com 

a utilização da teoria do pensamento complexo apoiando as investigações sobre a 

assistência (BARROS; SANTOS; ERDMANN, 2008; CAMILLO; NOBREGA; THEO, 

2010; VIEIRA et al., 2009; SILVA; CIAMPONE, 2003; SANTOS, 2010; SILVA; 

TEIXEIRA, 2011), sistematização da assistência de enfermagem (KOERICH et al., 

2007; LOPES et al., 2007; NASCIMENTO et al., 2012; SILVA; MOREIRA, 2011), 

cuidado e enfermagem (BACKES; ERDMANN; BACKES, 2009; BAGGIO; 

CALLEGARO; ERDMANN, 2011; BAGGIO; ERDMANN, 2010; BAGGIO; ERDMANN; 

SASSO, 2010; BAGGIO; MONTICELLI; ERDMANN, 2009; CARVALHO; 

ERDMANN;  SANTANA, 2011; ERDMANN, 2005; ERDMANN et al., 2004; 

ERDMANN et al., 2006; KLOCK et al., 2008; KLOCK; ERDMANN, 2012; 

NASCIMENTO; ERDMANN, 2009; SILVA; FREITAS, 2010; SOUZA et al., 2014; 

QUEIROZ, 2014; SPAGNUOLO; GUERRINI, 2005; TERRA et al., 2006; TIER; 

LUNARDI; SANTOS, 2008), ensino e formação em enfermagem (BACKES, 2010; 

CAVEIÃO; HEY; MONTEZELI, 2013; ERDMANN; SCHLINDWEIN; SOUSA, 2006; 

FALCON; ERDMANN; MEIRELLES, 2006; GOMES et al., 2012; MOYA; ESTEBAN, 

2010; MORETTI-PIRES, 2009; RIBEIRO; CIAMPONE, 2010; SANTOS, 2006; 

SILVA; CAMILLO, 2007; SOLANO et al., 2012), entre outros (ALMEIDA, 2014; 

COSTA; HAMMERSCHIMIDT; ERDMANN, 2010; KOERICH; ERDMANN; 

NITSCHKE, 2009; PRADEBON, 2011; SANTOS, 2003; SANTOS et al., 2011; SILVA 

et al., 2006; ROCHA; SPAGNUOLO; BOCCHI, 2011; SPAGNUOLO; BOCCHI, 2013; 

RIBAS; TERRA; ERDMANN, 2005).  

Nota-se que esse novo paradigma da ciência contemporânea tem 

contribuído para melhor compreender os contextos atuais da inserção do profissional 

da saúde nos diversos cenários de atuação e os fenômenos complexos aí 

imbricados. Todavia, para a temática proposta neste trabalho a sua utilização ainda 

não foi reportada, nem na área da enfermagem e nem em outras áreas do 

conhecimento.  

Compreende-se a aproximação da teoria da complexidade com o nosso 

objeto de estudo por identificar que os TAS estão inseridos em um grupo e que este 

integra os serviços de saúde, que por sua vez forma uma rede de 

interações/imbricações complexas.  
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O exercício profissional não é algo isolado e estanque, bem como não o é o 

acidente com material biológico, mas integram e envolvem múltiplas dimensões da 

vida humana: antropológica, sociológica, biológica, fisiológica, psicológica, mítica, 

etc. a pessoa é um construto ao mesmo tempo coletivo e subjetivo, ou seja, o que é, 

sabe e faz traz toda esta composição latente, apreendida e sustentada daquilo que 

é, foi e será a vida humana. É um ser de relação e após cada encontro é uma 

pessoa diferente.  

Além disso, os TAS, no contexto laboral veem-se em um sistema que agrega 

uma filosofia, política e metas específicas que nem sempre vêm ao encontro de suas 

necessidades e expectativas pessoais e profissionais.  

Todo sistema constitui uma unidade complexa comportando diversidade e 

multiplicidade e antagonismo (MORIN, 2011a). As sociedades humanas são 

caracterizadas pela cultura que a organiza via o veículo cognitivo da linguagem, a 

partir do capital cognitivo coletivo dos conhecimentos adquiridos, das competências 

aprendidas, das experiências vividas, da memória histórica, das crenças míticas, etc. 

Sociedade e cultura estão em relação geradora mútua. Portanto, a cultura é 

coprodutora da realidade que cada um percebe e concebe e ao mesmo tempo essa 

a atualiza e regenera (MORIN, 2011b). 

Concorda-se com Santos e Hammerschimidt (2012) que referem que a 

teoria moriniana do pensamento complexo leva à construção do conhecimento que 

consegue articular e incluir diversas áreas disciplinares, o que propicia a reflexão-

ação, construção-desconstrução que podem trazer contribuições para a evolução e 

inovação das práticas profissionais. 

Como já foi exposto anteriormente, não é possível pensar saúde do 

trabalhador desconectando a discussão das transformações do mundo do trabalho. 

Torna-se essencial analisar saúde como um processo histórico-social e entender o 

ser humano não de forma isolada, mas em interação com o mundo material que o 

cerca, como produto e produtor dessa realidade. Dessa forma, os processos de 

trabalho vivenciados pelos trabalhadores no interior das organizações estão 

diretamente articulados e imbricados com o contexto dessas organizações. 

Os fenômenos humanos não podem ser compreendidos de forma isolada. 

Como na representação de um tetragrama (Figura 5) na qual um ponto reflete o todo 

da imagem, cada aspecto que compõe o sistema não é isolado, mas recursivamente 

estão em movimento por meio de ações e retroações, antagonismos, concorrência e 
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complementaridades. Assim, no cotidiano, nos fatos da vida, as pessoas vivenciam 

vários momentos que estão carregados de múltiplas facetas que se apresentam 

simultaneamente e estão em constante movimento, apresentando-se como ordem, 

desordem, organização e interação, levando assim a uma auto-eco-organização do 

sujeito inserido em um fenômeno (MORIN, 2010a). 

 

Figura 5 – Tetragrama do contexto laboral do trabalhador da área da saúde, 

baseado nos pressupostos da teoria do pensamento complexo, 2014 

 

 

 

Nota: Figura elaborada pelas pesquisadoras baseada nos fundamentos teóricos do pensamento 

complexo de Edgar Morin. 

 

Isso significa dizer que não se pode considerar um sistema complexo sob a 

ótica da redução. O conhecimento do todo está condicionado ao conhecimento das 

partes, e o contrário é verdadeiro, embora ambos não tenham a capacidade de 

revelarem-se plenamente, pois não têm a essência um do outro. Portanto, assume-

se uma explicação em movimento circular, na qual vai-se das partes para o todo e 

do todo para as partes para compreender o fenômeno. 

Não há como reduzir a situação do acidente com material biológico ao ato 

em si, apontando causas e consequências de forma linear e simplista. Existem 

subjacentes várias realidades incluídas movimentando as interações para que, 

assim, o fenômeno se apresente: é o profissional que, no exercício de sua função, 
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cuida do paciente, e ambos estão inseridos em contextos sociais distintos, formados 

por pessoas que trazem toda uma carga individual e socialmente construída. 

Essa é a interlocução que se almejou ao agregar ao objeto da investigação o 

paradigma da complexidade para assim, como desfecho, ousar sinalizar possíveis 

vias de superação e transformação da realidade nos cenários atuais pertinentes à 

segurança e proteção do trabalhador, em específico para a exposição a material 

biológico. 
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4 DELINEAMENTO METODOLÓGICO 

 

“Caminante no hay camino, se hace camino al andar”. 

Antônio Machado 

4.1 A opção pelo delineamento metodológico 

 

A aproximação de uma realidade específica é um desafio ao investigador, 

pois a resposta à questão indagada depende das estratégias adotadas. Pode ser 

feita trilhando vários caminhos metodológicos, os quais devem possibilitar cruzar as 

fronteiras do biológico, da doença, trazendo a ampla experiência humana de 

adoecimento, da busca pela cura e da produção de cuidados (DESLANDES, ASSIS, 

2002), ou seja, devem ser contextualizados. A pergunta de pesquisa, o fenômeno a 

ser observado e experiência investigativa do pesquisador possibilitam discernir qual 

a melhor abordagem a ser adotada.  

Compreendendo que o tema da presente investigação requer uma imersão 

na subjetividade dos sujeitos, optou-se pela abordagem qualitativa, que é utilizada 

para responder a questões sobre condições distintas de saúde, doença e 

experiências de vida das pessoas, pois pouco é sabido ou o entendimento atual 

parece ser inadequado (DRIESSNACK, SOUSA, IMENDES, 2007).  

A abordagem qualitativa apresenta um percurso analítico e sistemático 

(MINAYO, 2012), partindo do “fundamento de que há uma relação dinâmica entre o 

mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um 

vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito” (CHIZZOTI, 

2001. p.79). Portanto, este desenho permite desvelar a complexidade intrínseca à 

vida dos sujeitos, o alcance da proposta investigativa e a possibilidade de 

conhecimento, pois dispõe de todos os requisitos e instrumentos para ser 

considerada e valorizada como constructo científico (MINAYO, 2012).  

 

4.2 O cenário da investigação 

 

O cenário de investigação foi constituído por quatro serviços para o 

atendimento ao trabalhador vítima do acidente com material biológico do Município 

de Goiânia (unidades sentinelas) e o Centro de Referência em Saúde do 

Trabalhador (CEREST Regional Goiânia).  
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4.3 Sujeitos da investigação 

 

Os sujeitos da investigação foram trabalhadores expostos ao acidente com 

material biológico e atendidos nos serviços de referência entre os períodos de julho 

de 2010 a julho de 2011.  

Foram estabelecidos como critérios de inclusão da investigação: ser 

trabalhador da área da saúde, ter sofrido acidente com material biológico no 

exercício profissional no período de julho de 2010 a julho de 2011; ter sido atendido 

pelos serviços de referência no atendimento ao trabalhador exposto ao acidente com 

material biológico do município de Goiânia e integrar o banco de notificação do 

Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST); constar nos dados 

cadastrais, contato telefônico. Foram excluídos do estudo os sujeitos que não 

atenderam às chamadas telefônicas após três tentativas em horários diferenciados.  

Procede-se o recorte temporal para que transcorresse o período de um ano, 

que é considerado o tempo máximo de acompanhamento clínico-laboratorial após 

exposição em situação de paciente-fonte HVC positivo (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2010), de forma a compreender a experiência e vivência do acidente de trabalho no 

contexto laboral até o seu desfecho.  

Para a seleção da população realizou-se o levantamento do banco de dados 

dos acidentes com material biológico notificados ao CEREST Goiânia, no mês de 

outubro de 2012, sendo identificados 355 casos que foram agrupados por unidade 

de atendimento/notificação.  

Após identificação da população passou-se à composição da amostra que 

inicialmente foi representada por um percentual proporcional de sujeitos por unidade 

de referência de forma a assegurar que todos os grupos estivessem representados. 

Para isso, realizou-se a inclusão aleatória (sorteio) por unidade de 

atendimento/notificadora compreendendo preliminarmente 37 participantes. 

Com o acesso às informações dos casos selecionados que consistiam 

naquelas dos campos de preenchimento da ficha de notificação do Sistema de 

Informação e Notificação de Agravos e obedecidos aos critérios de inclusão e 

exclusão integraram a investigação 18 trabalhadores.  

A primeira aproximação se deu por contato telefônico, quando esclareceu-se 

sobre o estudo e procedeu-se o convite. No caso do aceite, acordaram-se o dia, 

horário e local da entrevista. Três trabalhadores recusaram ao convite, justificando 
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falta de tempo, constrangimento com o gestor da empresa ou que depois 

retornariam para agendamento da entrevista. Ainda, em cinco situações, após o 

agendamento, ao retornar o contato para reconfirmar o horário, data e local da 

entrevista não mais atendiam às chamadas telefônicas. Nesses casos insistiu-se em 

uma nova comunicação por meio de outras ligações e envio de mensagem de texto. 

Por não terem respondido às tentativas de contato foram consideradas, também, 

como recusa.  

O princípio orientador para a definição do número final de participantes foi a 

saturação de dados. Essa estratégia de fechamento amostral é definida como a 

suspensão de inclusão de novos participantes quando, por meio de observação 

atenta, há a redundância ou repetição nos discursos, inferindo-se o alcance da 

adequada informação. (POLIT; BECK; HUNGER, 2004). 

Uma amostra apropriada é aquela que resulta da identificação e inclusão de 

sujeitos que melhor possam suprir as informações, de acordo com as exigências 

investigativas e possibilite o entendimento o mais completo possível do fenômeno 

(POLIT; BECK; HUNGER, 2004). A partir desses pressupostos, dez trabalhadoras 

compuseram o corpo estruturante dos discursos que originou o relato final da 

pesquisa. Ressalta-se que caso não tivesse sido identificado a saturação de dados 

novas inclusões de trabalhadores seriam feitas até que esse princípio fosse 

alcançado.  

 

4.4 Os preceitos éticos da pesquisa 

 

O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de ética do Hospital Dr. 

Anuar Auad, sob o Protocolo 046/2009 (Anexo A) em cumprimento às diretrizes e 

normas regulamentadoras de pesquisa, envolvendo seres humanos, conforme a 

resoluções Nº. de 196/96 e 466/2012 do Conselho Nacional Saúde (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 1996; 2012a).  

No início das entrevistas foram feitos os esclarecimentos quanto aos 

objetivos do estudo, e em que consistia a participação objetiva dos mesmos, o 

caráter confidencial e ao anonimato dos sujeitos, bem como à autonomia de recusa 

mesmo após o aceite e consentimento formal e da disponibilidade da pesquisadora 

para o esclarecimento de quaisquer dúvidas.  



________________________________________________Delineamento Metodológico |  78 

 

Foi entregue, no momento da entrevista, o termo de consentimento livre e 

esclarecido, para leitura e assinatura, configurando-se como a anuência formal do 

aceite. O documento foi impresso em duas vias, permanecendo uma com a 

pesquisadora e a outra com o participante (Apêndice B) 

 

4.5 A estratégia de coleta das experiências e vivências dos sujeitos 

 

Para elucidação das experiências e vivências dos trabalhadores optou-se 

pela entrevista semi-estruturada (Apêndice A). Para levantamento de dados 

profissiográficos e da política do atendimento do trabalhador acidentado foram 

elaboradas questões fechadas, com a inclusão de uma escala de autorrelato 

estruturada. Para compreender os aspectos subjetivos da complexa 

vivência/experiência no acidente com o material biológico agregaram-se questões 

norteadoras para a coleta, segundo a técnica dos incidentes críticos (FLANAGAN, 

1973).   

A entrevista é um recurso de coleta que permite, pela linguagem, o 

tratamento de assuntos de fórum estritamente pessoal e íntimo, assim como temas 

de natureza complexa e escolhas nitidamente individuais. Possibilita a expressão do 

indivíduo na sua singularidade e complexidade, comunicando suas concepções, 

crenças, ideologias, representações e análises fidedignas, manifestando em seus 

atos o significado que têm no contexto real objetivo e subjetivo (CHIZZOTI, 2001).  

Para Morin [...] “o espírito humano mora e vive na linguagem e alimenta-se 

de representações”. Ainda, “a linguagem é uma simplificação complexificadora que 

permite utilizar uma parte da hipercomplexidade cerebral, construir/reconstruir uma 

nova complexidade discursiva e assim dialogar com a complexidade do real”. 

Portanto, por meio dos relatos pode-se acessar para além do que a aparente 

narrativa diz, pois na “riqueza do vocabulário e sutileza do discurso o sujeito 

reconstitui o concreto, traduz o vivido, os sentimentos, as emoções e paixões” 

(2008b, p.135). 

A técnica do incidente crítico, recurso metodológico de autorrelato, suscita o 

que existe de mais profundo no âmago do sujeito. Consiste em um conjunto de 

procedimentos para observação direta do comportamento humano de modo a 

facilitar a sua utilização potencial na solução de problemas práticos (FLANAGAN, 

1973). Objetiva levantar as exigências críticas, que são evidenciadas pelos 
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comportamentos críticos, adotados diante da situação, que fazem a diferença na 

vivência específica (DELA COLETA; DELA COLETA, 2004). 

Destaca-se que incidente refere-se a qualquer atividade humana observável, 

que seja suficientemente completa em si mesma, de forma a permitir inferências e 

previsões a respeito da pessoa que executa o ato.  Remete a uma ruptura no 

funcionamento normal de um sistema e, para ser crítico, deve conter a situação na 

qual o propósito ou a intenção esteja clara ao observador e as consequências sejam 

suficientemente definidas no que se refere aos seus efeitos. Destacam-se as 

situações, particularmente relevantes, observadas e relatadas pelos sujeitos 

entrevistados que podem apresentar polaridade positiva ou negativa, conforme 

consequências extraídas em relação ao objetivo do sistema ou do objeto do estudo 

(DELA COLETA, 1974; DELA COLETA; DELA COLETA, 2004).  

Decidiu-se pela técnica do incidente crítico porque permite ao narrador, na 

sua subjetividade, expressar sua visão de mundo: preocupações, valores, crenças, 

etc. Além disso, tem demonstrado aplicabilidade e versatilidade nas diversas 

investigações temáticas e possui um profundo valor heurístico, pois oferece 

inúmeras possibilidades de interpretação, de geração de hipóteses e de explicação 

dos fenômenos os mais diversos (DELA COLETA; DELA COLETA 2004). 

As entrevistas aconteceram nos meses de outubro e novembro de 2012, 

tiveram a duração média de uma hora e o registro se deu manualmente e por meio 

de gravação, após autorização formal dos sujeitos, utilizando o aparelho androide, 

marca Samsung, modelo Galaxy S III. 

 Durante as entrevistas, atuou-se de forma ativa, por meio de 

questionamentos que instigavam a reativação da memória do entrevistado, no 

sentido de garantir que o autorrelato se caracterizasse em um incidente crítico, que é 

composto pela tríade: situação, comportamento e consequência (FLANAGAN, 1973). 

A declaração norteadora utilizada consistiu em: Pense no acidente de trabalho com 

material biológico a que você se expôs. Agora relate exatamente o que aconteceu, o 

que você fez e quais foram as consequências. Ao final foi pedido que indicasse a 

polaridade do incidente em positivo ou negativo, de acordo com a própria percepção. 

O instrumento de coleta foi avaliado por cinco juízes com domínio da 

temática e dos procedimentos metodológicos, com a finalidade de confirmar a sua 

coerência e objetividade, após o que realizou-se o pré-teste. Para essa fase 

selecionou-se uma amostra do banco de dados do grupo de trabalhadores da saúde 
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vítimas do acidente com material biológico que não faria parte do recorte do estudo. 

Assim, foi possível determinar a sua efetiva utilidade na geração das informações 

desejadas, conforme o objetivo proposto. Os problemas identificados foram 

considerados e os ajustes necessários foram realizados conforme recomendado 

(POLIT; BECK; HUNGLER, 2004). 

 

4.6 Estratégias para organização e tratamento dos dados 

 

A organização e análise dos dados devem ser criteriosas e abrangentes o 

suficiente para assegurar a descrição dos detalhes narrados pelos sujeitos, 

primando pela fidedignidade e a validade. Na abordagem qualitativa podem ser 

feitas por vários métodos dentre os quais a análise de conteúdo proposta por Bardin 

(2011), que foi a estratégia escolhida para o presente estudo. 

A análise de conteúdo constituiu um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações, por meio de procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens, que permite a inferência de conhecimentos sobre os 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção dessas mensagens, 

aquilo que encontra-se subjacente às falas/linguagem, que são as significações ou 

outras realidades (BARDIN,  2011). Os dados foram analisados em três etapas, 

conforme a seguir.  

 

Figura 6 – Etapas da análise de conteúdo conforme Bardin, 2011 

 

Na sequência iniciou-se o primeiro momento da análise das narrativas que 

consistiu na caracterização e validação como incidentes críticos, quando foram 

compilados 11 incidentes críticos. Após essa etapa, houve o agrupamento das falas, 

conforme os elementos estruturantes do incidente crítico: situação, comportamentos 

e consequências.  
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A posteriori realizou-se a pré-análise com uso da leitura flutuante dos dados 

e seleção daqueles a serem analisados, quando definiu-se pela inclusão dos 

comportamentos e das consequências dos incidentes críticos. Embora as situações 

sejam a base da qual emanam os comportamentos e as consequências, pois 

retratam o cenário da ocorrência, para este estudo optou-se por não integrá-las à 

análise por não disporem de elementos que fossem imprescindíveis à elucidação do 

objeto e o alcance da proposta da presente investigação. A partir desse momento, 

para as etapas subsequentes de análise dos discursos, utilizou-se o software de 

análise qualitativa: Atlas ti, versão 6.0. 

O software Atlas ti consiste em uma ferramenta de gerenciamento, 

interpretação e análise de dados qualitativos (BAUER; GASKEL, 2005). A sigla 

“Atlas” vem do alemão, Archiv fuer Technik, Lebenswelt und Alltagssprache e pode 

ser traduzida para o português como “arquivo para tecnologia, o mundo e a 

linguagem cotidiana”, assim como a sigla ti (text intrepretation) expressa o termo 

interpretação de texto (WALTER; BACH, 2009). 

Foi desenvolvido pela Scientific Software Development e originalmente 

estruturado a partir dos pressupostos da Teoria Fundamentada em Dados, que 

consiste em estratégia metodológica para análise qualitativa, desenvolvida a partir 

da década de 60 pelos sociólogos Anselm L. Strauss e Barney G. Glaser (WALTER; 

BACH, 2009). Entretanto, com as subsequentes atualizações, hoje é utilizado para 

análises baseadas em outros pressupostos, como a análise de conteúdo (BAUER; 

GASKEL, 2005).  

É um instrumento para mecanizar tarefas de organização, tratamento e 

arquivamento de textos /dados. Contribui para operacionalizar os aspectos técnicos 

da análise dos discursos, pois ajuda a explorar ideias e categorias, minimizando as 

rotinas de trabalho e maximizando a flexibilidade da análise, favorecendo o 

despertar de novas ideias e o seu desenvolvimento. Porém, não dispensa a 

habilidade e competência e raciocínio clínico e crítico do pesquisador para a 

alimentação, organização e construção da categorização dos dados.  

 Bardin (2011) refere que o uso desse recurso deve ser feito com prudência 

e o pesquisador deve estar ciente das situações em que ele é desejável ou inútil. 

Considerando a sua pertinência para esta investigação, percorreram-se os seguintes 

passos:  
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Figura 7 – Procedimentos para análise qualitativa segundo Bardin (2011) com a 
utilização do software Atlas ti 6.2  

 

 

 

Para melhor elucidação da análise, constituíram o corpo dos resultados, 

recortes dos discursos que foram identificados com as iniciais de trabalhadores da 

área da saúde (TAS), seguidas pelo número correspondente à sequência das 

entrevistas (1 a 10), garantindo, assim, o anonimato das participantes. Dos 

comportamentos e consequências dos 12 incidentes críticos narrados, emergiram as 

unidades temáticas e as categorias que serão apresentadas nos resultados e 

discutidas no desenvolvimento do trabalho.  
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5 RESULTADOS. 

 

5.1 Os sujeitos e o cenário do atendimento nos serviços de referência. 

 

As narrativas das doze experiências e vivências foram socializadas por dez 

trabalhadoras da área da saúde, sendo que sete ainda estavam na ativa. Foram 

atendidas em três das unidades de referência para o atendimento ao profissional 

acidentado. Uma das entrevistadas não possuía formação específica para atuação 

como profissional da saúde, entretanto, por ter exercido a profissão e aposentado na 

função, foi incluída no estudo.  

As participantes pertenciam às categorias profissionais de técnico em 

enfermagem (40%), técnico em laboratório (40%), instrumentador cirúrgico (10%) e 

estudante (10%). Eram do sexo feminino, casadas em sua maioria (80%), referiram 

quanto à crença religiosa serem católicas (50%) e evangélicas (50%). A maioria 

(80%) tinha até vinte e quatro anos de atuação, idade entre 24 a 59 anos. A carga 

horária de trabalho esteve entre 30 e 40 horas (80%). A maioria estava vinculada 

aos serviços com razão social privada (80%). 

Quanto à formação tinham o ensino médio completo (60%), terceiro grau 

incompleto (20%), terceiro grau completo (10%) e uma participante, o ensino 

fundamental (10%). Reportaram que, durante a formação profissional, foram 

abordados os temas risco biológico e biossegurança, entretanto ao ingressarem nos 

serviços, somente quatro receberam orientações sobre a temática e no decorrer da 

permanência nesses locais, cinco (50%) relatam atividade de educação permanente. 

Quadro 3 - Distribuição das situações dos incidentes críticos relatados pelas 

trabalhadores da área da saúde. Goiânia, 2014  

Situações N Polaridade 

Administração de vacina 01 + 

Descarte de perfurocortante 01 + 

Encape ativo de agulha após procedimento  02 + 

Manuseio de esponja de limpeza de produtos para saúde 01 + 

Manuseio de instrumental durante a cirurgia 01 + 

Manuseio de instrumento de trabalho perfurocortante  01 + 

Manuseio de tubo ensaio laboratorial 02 + 

Transporte inadequado de perfurocortante por colega de trabalho 01 - 

Tricotomia prévia à punção venosa 01 + 
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Quanto ao acidente, a maioria (90%) envolveu material perfurocortante 

contaminado com sangue, a adesão aos equipamentos de proteção não foi 

completa. A luva foi o EPI em maior número relatado (70%). Todas tinham esquema 

completo para hepatite B, porém duas desconheciam seu status sorológico. Para 

três casos, houve a indicação de medicamentos, sendo duas profilaxias pós-

exposição para HIV (AZT+3TC) e uma antibiótico.  

Quanto à duração da profilaxia pós-exposição, em uma das situações foi de 

28 dias e na outra apenas uma dose, pois foi suspensa após o resultado não 

reagente para o teste para HIV do paciente fonte. O acompanhamento clínico-

laboratorial foi realizado por sete profissionais. Seis trabalhadoras relataram acidente 

prévio e nessas situações nenhuma completou acompanhamento clínico-laboratorial. 

As trabalhadoras, ao serem indagadas sobre a estrutura e atendimento dos 

serviços de referência, os qualificaram como bom, muito bom e ótimo (60%). Porém, 

nos discursos, parte delas expressou insatisfação.  

 
“Olha muito ruim! Porque esse pessoal lá igual o que eu te falei, eles 
não te encaminham certo, demora; você vai pra um... manda pra 
outro lugar (...). Tipo assim... eles não te acompanham, te levam lá 
não. Você fica andando feito uma boba, perambulando lá. Não foi um 
bom atendimento.” (TAS2) 
 
“Não, não fui rapidamente atendida. Eu acho que eles ficaram muito 
perdidos. Eu não me senti valorizada não, até porque o médico me 
fez uma criticazinha né?! – Só isso aí? Então assim, então não fui 
assim (...)”! (TAS4) 
 
“Não fui informada do acompanhamento e nem do uso de 
preservativo, não concordo. E nem tive privacidade. Não, não teve!” 
(TAS7) 
 
 

5.2 O trabalhador da área da saúde e a vivência-experiência da exposição ao 

material biológico. 

 

As narrativas das experiências/vivências dos dez acidentes com material 

biológico nos permitiram identificar duas unidades temáticas: implicações pessoais e 

profissionais do acidente ocupacional com material biológico e a gestão do acidente 

ocupacional com material biológico.  
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5.2.1 Implicações pessoais e profissionais do acidente ocupacional com 

material biológico. 

 

Figura 8 – Categorias das implicações pessoais da exposição ocupacional ao 
material biológico, 2014. 

 

IMPLICAÇÕES 

PESSOAIS E 

PROFISSIONAIS DO 

ACIDENTE 

OCUPACIONAL AO 

MATERIAL BIOLÓGICO 

 

Medo de contaminação e repercussões para família 

Reflexão sobre a profissão e a vida  

Autocuidado pós-exposição e EPI 

Alívio pela não contaminação 

Subestimação do risco 

Motivações para o enfrentamento do risco 

Percepção da suscetibilidade e severidade do risco 

Gestão individual e coletiva do risco 

Princípios das precauções  

Solidariedade do paciente-fonte e colega 

Culpabilidade 

 

Nessas dimensões da experiência/vivência do acidente com material 

biológico desencadearam diversos sentimentos, emoções, reações e atitudes nas 

TAS. Na maioria das TAS causou intenso sofrimento psíquico expresso por meio de 

processos psicoemocionais, dentre os quais a preocupação, desespero, 

insegurança, angústia e medo de contaminação: 

 
 “AH! Fiquei totalmente desesperada, desprotegida. Eu pra mim eu 
tinha pegado uma doença ali, e sem fazer teste nenhum, na minha 
mente já tava assim: eu peguei alguma coisa, alguma doença. Então 
eu tenho que correr fazer os testes para descobrir que doença que 
foi que eu peguei”. (TAS7) 
 
“Ah, eu me senti muito mal. Principalmente por saber que eu sou 
saudável e ter, por aquilo ali, me contaminado com doenças que são 
quase irreversíveis. Então eu me senti ruim mesmo com o que 
estava acontecendo”. (TAS6) 
 
“Quando eu acidentei eu fiquei... eu não fiz escândalo, eu não chorei 
nem nada, mas eu tava muito nervosa por dentro, eu tava com medo 
né. Eu pensava: Meu Deus, eu sou nova, eu casei agora, eu não 
tenho filho, se essa mulher tiver alguma coisa, como que eu vou 
fazer da minha vida... então assim, foi uma tarde muito ruim, nossa 
foi uma das piores que eu passei na minha vida. E eu fiquei com 
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muito medo de a paciente não autorizar a fazer os exames no 
material dela, aí quando eles me falaram que ela tinha autorizado... e 
foi assim, uma noite difícil de eu passar”. (TAS6) 
 
“Foram seis meses de insegurança, dormindo, acordando e 
pensando: - Nossa, tal dia eu tenho que ir na médica. Será que como 
que vai dar meus exames? Porque por mais que os exames dela 
tenham dado negativo tudo, ao mesmo tempo eu pensava: - Tá, HIV 
tem a janela imunológica. E, se tiver dentro do período da janela 
imunológica? E se o exame dela deu falso negativo? Pode 
acontecer. Foram seis meses de agonia. Aquele primeiro, os 
primeiros dois dias foram a agonia mais difícil de levar, porque foi um 
acidente, colher o sangue duas vezes, ir lá no laboratório, lá no cais”. 
(TAS10) 

 

Trouxe-lhes à tona o sofrimento relativo às implicações do adoecimento para 

a família: 

“Então passava tudo na minha cabeça, mas se me contaminar com 
alguma coisa é bem provável dele me largar, como é que ele vai 
passar a vida inteira dele com uma pessoa doente que a tendência é 
só definhar e não vai poder ser pai e como é que eu vou contaminar 
ele, onde ele vai ter filho? De proveta? E como é que a família dele 
vai ver? As pessoas cobram você casou então vocês vão ter filhos? 
Como você vai explicar que não vai ter filho nunca”. (TAS6) 
 
“Como que eu vou agir? É filho, marido, parece que você... começa a 
mudar tudo. Assim, se Deus o livre, acontece isso, eu ficar doente ou 
eu morrer, como vai se a vida dos filhos, do marido, da família. Você 
pensa até se você é importante. Se você morrer, se alguém vai sentir 
falta de você. É muito estranho, sabe?! Nossa, você pensa muita 
coisa”. (TAS7) 
 
“Então, mas eu voltei pra casa analisando bastante. Queira ou não 
queira, seu emocional fica meio abalado. Por mais que o exame lá ta 
falando assim: não deu nada! Tem doenças que só apresentam 
depois. Então, assim eu fiquei muito preocupada, me angustiei 
mesmo porque eu falei assim: poxa eu tenho uma família! E se fosse 
com uma pessoa que realmente tivesse algum tipo de doença tal! E 
fiquei assim, fiquei muito preocupada e no outro dia seguinte fui 
trabalhar e não estava muito legal”. (TAS10) 
 
“Comentei com a família. Eles falaram: “- Toma cuidado! Sai desse 
serviço”. Não, não! Mas isso acontece, fazer o que, né? - Mas é 
perigoso arruma outra profissão”. Vamos tentar de novo..”. (TAS8) 
 

As TAS remetem ter refletido sobre a profissão e suas vidas:  

 
 “Então, assim eu fiquei analisando muito. Eu falei assim: será que 
compensa correr esses riscos que a gente corre mesmo? E se 
acontecer mesmo de pegar alguma doença ou alguma coisa, que 
segurança que eu vou ter? Então assim você tem esses 
pensamentos, entendeu? Se você pegar algum tipo de doença o 
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máximo que a empresa faz é te fazer tratamento e tal e não tem 
como eles fazerem algo a mais, entendeu? Você contaminou, 
contaminou e pronto!”. (TAS10) 
 
 “Aí eu desisti. Foi logo em seguida, não demorou não, foi rápido, foi 
um mês depois eu já tava desistindo de tudo. Também por causa do 
acidente. Muita coisa foi... aquele trabalho que eu fazia, eu fiquei 
muito assustada com tudo, com o perigo que eu via, tudo e assim... 
eu desgostei um pouco(...) .Mudou. Mudou, muito! Eu já não queira 
mais ir pra cirurgias. Eu sempre dava uma desculpa. Ai eles 
começavam a fazer treinamento de alguma cirurgia que eu ainda não 
sabia. Eu não mostrava interesse algum. Eu simplesmente fui 
desistindo, desistindo” (TAS7)  
 

Expressaram que passaram a repensar a prática profissional frente ao risco, 

reelaborando a rotina de trabalho por meio da organização/planejamento, da 

atenção, do uso do EPI durante o exercício profissional. A autoconfiança foi 

colocada como ponto de reflexão:  

 

“Após o acidente procurei me resguardar em situação de exposição 
ao sangue. Especificamente passei a usar os EPI (...) Passei a 
conversar mais com a mãe para segurar melhor a criança para evitar 
acidente. Quando não é possível chamo outro funcionário do posto 
para segurar até eu fazer. Passei a ter mais cuidado”. (TAS1)  
 
“Eu solicitei aquela luva de silicone que é com a manga que vai até o 
cotovelo! Hoje eu observo mais. Eu agora a partir desse momento, 
eu olho no material, eu olho na bucha de lavar o material pra ver se 
não tem nada (...)”. (TAS5)  
   
“Ah, Depois você fica com muito medo, sabe?! De fazer o seu 
serviço. Eu tive mais cautela em colocar os tubos na estante, nas 
tampas, nas pipetas, nas ponteiras, tudo mais você observa, até 
mesmo em cima da bancada. Eu deixei mais coisas afastadas pra 
não correr risco de bater em alguma coisa. Porque ali você tá com o 
cotovelo e pipetando... aí eu deixei a bancada em cima mais aberta, 
limpa”. (TAS6)  
 
“Essa área que a gente faz é muito bonita é muito importante, mas 
sempre tem que ter seus cuidados o máximo... se você já tem seus 
cuidados, vamos ter mais ainda, vamos prestar atenção e tudo, 
porque a gente faz essas coisas por amor, por amor”! (TAS10) 
 
“Eu fiquei menos confiante em mim, sabe? Você faz o seu serviço 
direitinho, isso aqui tem essa segurança pra você. Tem? Mas não 
vamos confiar tanto (...) Então você fica com um pouco de 
desconfiança, que é bom. Sabe?! Porque quando a gente faz muito 
tempo a mesma coisa... Porque um laboratório é uma rotina muito 
chata. Eu chegava todo dia, de segunda a sábado era a mesma 
coisa sempre. Do primeiro passo ao último passo. Ah, faço isso há 
tanto tempo. Você fica sossegada. Então me serviu pra eu ficar mais 
alerta”. (TAS6) 
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As TAS ficaram aliviadas quando do conhecimento da negatividade do teste 

sorológico para HIV e dos exames laboratoriais protocolares. Remetem sensação de 

conforto psicológico: 

 

“A hora que eu soube o resultado. Eu aliviei graças a Deus... 
(silêncio) Não porque dá uma ansiedade gente imensa aí quando 
você fica sabendo o resultado isso te já dá... (respirou aliviada e 
tranquila) graças a Deus! Alivia né?! Então a minha preocupação foi 
essa”. (TAS2) 
 
 “Aí quando eu... no decorrer desses seis meses, quando eu fui fazer 
um exames... na última consulta assim com a infectologista, que eu 
levei os exames pra ela e ela falou que eu tava liberada, que eu não 
corria riscos... Nossa, foi a mesma coisa que tirar um elefante das 
minhas costas! Foi muito assim. Uma sensação de relaxamento, de 
tranquilidade, sabe. Agora eu posso seguir minha vida, porque até 
então eu tava parada. Eu tava trabalhando, eu tava fazendo tudo 
normal, mas eu tava com aquilo na minha cabeça: e se?! E se?!  E 
se acontecer um “trem” ou outro... Então depois que ela me liberou 
eu falei: - Ufa! Passou”. (TAS6)  
 

Relataram a negação e subestimação do risco e relacionado à exposição e 

acidente, e não reconhecem a necessidade do acompanhamento clinico-laboratorial: 

 
“Eu falei pra ela: - Não, eu tirei porque eu tava cansada. E eu não via 
risco em tampar os tubos dentro de uma estante onde o “trem” tava 
firme ali. Então foi uma imprudência da minha parte, é claro, mas 
também foi uma baita falta de sorte”. (TAS6) 
 
 “É importante, mas eu não fui não fazer o acompanhamento. Tipo 
assim... como eu já sabia que era negativo tudo, cai no 
esquecimento e deixei, entendeu?” (TAS2) 
 
“Porque no dia em que me acidentei eu não, não... eu não comentei 
com a minha supervisora, eu fiquei assim... não por ela, ela era uma 
ótima pessoa”. (TAS8) 
 
“Acho que é a minha fé e assim, eu penso: nossa eu sou uma 
pessoa de muita sorte. Não vai acontecer isso comigo: não! Não vai 
a gente tem fé, não vai. Ai eu fui tirando aos poucos foi passando e 
aliviando. É.. mas no começo eu fiquei preocupada”. (TAS7) 
 
“E aí no dia era numa sexta, no outro dia final de semana. A mãe 
quase não vinha. E aí como que eu vou conseguir isso, inclusive a 
mãe nem quis o bebê. Na época a mulher quase nem vinha visitar a 
criança. Aí ficava bem... Eu falei num vou não, aí eu deixei de mão. 
Colher o exame e fazer o exame na criança. Ah, foi muito 
complicado. Como nem colheu sangue da criança, nem nada, não 
fez o exame, não fez nada. Aí eu não fui”. (TAS8) 
 
 



______________________________________________________________Resultados| 90 

Enfrentaram o risco por gostarem da profissão, por terem um credo religioso, 

entenderem a profissão como missão, pelo apoio da família e crerem na justiça 

pelos atos bons:  

 
“Então se você tá ali ajudando as pessoas, ou a sua equipe, na sua 
área você vê muito isso...E assim, você tem a oportunidade em 
poder dar uma palavra amiga, poder conversar e tudo. E isso acho 
que supera qualquer outra coisa que acontece com você, você está 
entendendo?! Eu penso dessa forma. Se a gente está ali, a gente tá 
com uma missão em ajudar o próximo. E fazer por amor, fazer por 
amor mesmo que é o mais importante, porque não adianta a gente 
estar ali trabalhando mal humorada, trabalhando estressada, 
trabalhando... nossa eu preciso só desse dinheiro e tal... não! Esses 
acidentes, essas coisas acontecem, mas Deus tá lá para nos 
proteger, nos guardar não é verdade?” (TAS10) 
 
“Ele sempre me apoiou né? Em seguir direitinho as recomendações 
da médica e também ele ficou muito apreensivo com essa questão. 
Toda vez que eu ia na médica, que eu chegava e tava tudo bem, 
sempre era um “ufa”, tanto meu quanto dele. Ele sempre foi muito 
acolhedor nessa parte. Até porque eu acho que quando acontece um 
negócio desse com a gente, se não tiver o apoio da família aí é que 
desanda mesmo. E ele sempre esteve comigo, nunca foi contra. 
Nunca. Principalmente com preservativo que querendo ou não, né, é 
desconfortável. E ele sempre fez tudo direitinho. Se eu falasse que a 
médica tinha mandado fazer tal coisa, ele também me acompanhava 
junto com as instruções da médica. Sempre, sempre. Graças a 
Deus!” (TAS6) 
 
“Eu me acidentei aqui na enfermaria eu não tinha que ficar, porque já 
é um... a gente fica péssimo, a gente está trabalhando e se 
acidentar, furar o seu dedo, igual aqui teve uma colega que o 
abocath atravessou o tênis dela, o guia do abocath e furou ela no pé 
dela. Ela, a pessoa fica transtornada, está trabalhando, fazendo uma 
coisa de bem e acontece aquilo ali? O paciente não tem culpa e nem 
ela, né?! A gente não precisa adoecer pela profissão. Isso não é 
justo”. (TAS 3)  
 
 “(...) de você deitar e pensar: meu Deus não deixa que nada 
aconteça comigo. É o único apoio que você tem assim, de segurança 
mesmo. Que por mais que o marido a família esteja junto você tem 
mesmo é a Deus, né?! Pra ele não permitir. A pessoa que você se 
contaminou é doente e essa pessoa não tinha nem diabetes graças a 
Deus. Foi um alivio quando eu soube. Um alívio que ela estava 
fazendo exames de rotina. Não é brincadeira não”. (TAS6) 
 

A experiência do acidente com material biológico suscitou, a partir das 

implicações pessoais, reflexões no exercício laboral, perpassando pela 

individualidade e coletividade dos sujeitos, despertando para a percepção da 

suscetibilidade e severidade frente ao risco: 
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“ Eu sei e toda a vida eu soube que a gente tem que ter cuidado, tal... 
e momentos de desatenção, de descuido. Porque a gente sabe que 
tem gente que tem hepatite A ou B e você não sabe quem é que tem. 
Você tem que tratar bem, cuidar direitinho com todo mundo, mas tem 
hora que acontece o acidente!” (TAS2) 
 
“Nossa! Que eu agora, dali pra frente eu só ia fazer o teste pra eu 
saber se eu tinha alguma doença... se algum dia é... aí já vinha logo 
que eu ia ser aposentada, que eu ia ser afastada, que eu ia fica 
recebendo pensãozinha do governo por causa disso... Passava mil 
coisas, né? E que agora não ia trabalha mais, que eu não ia ser mais 
essa pessoa... que agora, dali pra frente eu seria uma aidética, 
recebendo um auxílio do governo... Essas coisas passaram na hora. 
Sentada naquele banco pra ser atendida, eu só pensava isso”. 
(TAS7) 

 
“Foi um desespero! E eu fiquei desesperada... a gente fica 
angustiada... Veio assim na minha cabeça: Nossa! Será que ele tem? 
Porque eu fiquei pensando: ele deve ter, porque é novo, né? Deve 
ter, deve ter qualquer coisa porque é muito novo, apesar de que hoje 
não está tendo idade, não está tendo nada, né? O risco assim é... 
pode ser já de idade, pode ser novo, então... pela circunstância do 
tempo hoje eu imaginei que fosse positivo”. (TAS2) 
 
“Ruim demais. Nossa! Muito ruim! Nossa eu sofri preocupação 
demais, Deus me livre! Até ficar pronto o resultado meu Deus!” 
(TAS2) 
 
“Ah! eu tomei foi só um (...). Acho que não foi o AZT não. Foi o outro 
por 28 dias. Nossa aquele trem é ruim demais. Assim tive náuseas. 
Diarreia até que não tive não! Mas náuseas, e daí você perde a 
fome! É estranho. Eu fiz só os exames nas datas que a doutora do 
CRDT pediu. Com 6 meses ela me falou que eu já tava de alta”. 
(TAS5) 

 
“É e você fica psicologicamente abalado, porque passa tudo na sua 
cabeça. Nossa, eu ainda sou nova, eu sempre me precavi. E se eu 
pegar essa doença, como que vai ser o resto da minha vida? Né, 
então você surta. Nossa, eu cheguei aqui em casa, acho que eu tava 
transparente... muito aflita e eu chorei. Nossa, se eu pegar alguma 
doença, como que vai ser? Levar pra frente no meu casamento. Não 
vou poder ter filho. Porque eu e meu esposo, se a gente continuar 
casado, se eu adquirir alguma coisa, eu não vou poder ter relação 
sem camisinha porque eu não vou passar doença pra ele né?! Aí 
você se vê no lugar de um aidético? É assim, é louco a gente pensar 
num “trem” desse porque no fundo eu sabia que Deus não ia permitir 
que nada acontecesse comigo, mas ao mesmo tempo vem tudo isso 
na minha cabeça, sabe?!... Nossa! E agora?! E quando eu tomei a 
primeira dose do remédio e comecei a sentir aquele mal estar todo, 
aí me vem como que eles sofrem e ao mesmo tempo as pessoas 
julgam dum tanto. Quando começou a dar aquelas cólicas no meu 
intestino, que parecia que tava dobrando assim, rasgando, horrível... 
que sofrimento, né?! Carregam um problema desse, que é 
soropositivo, uma doença séria dessa até morrer, porque não tem o 
que fazer muito, e ainda tomam ainda esse remédio ruim. Você fica 
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incomodado, levantar, sentar, não tá bom e o gosto do remédio é 
muito ruim e não passa e deixa a gente tão ruim. E você fica 
indisposto, sabe? É incrível. Parece que o efeito dele começa a fazer 
assim que ele cai no estômago. Sabe aquela noite mal dormida que 
você teve uma dor de cabeça insuportável e que no outro dia o seu 
corpo tá ruim? Você fica daquele jeito. Nossa!  Horrível tomar aquele 
remédio. Aí é muito ruim você passar por uma experiência dessa. 
Não é muito legal não (risos). Mas tudo serve né?!” (TAS6) 
 
“Você não fica mais tão seguro de si mais... E se na hora lá de 
descartar a agulha eu ficar com a mão frouxa, né ou então por força 
demais. Então você fica meio apreensivo sempre. É igual criança 
quando eu vou colher sangue de criança eu falo o mãezinha segura 
que é perigoso pra você, pra mim e o seu filho. Criança não entende 
ele quer é bater ele mete a mão. Então...” (TAS6) 

 

Desencadearam-se ações de autocuidado pós-exposição frente à percepção 

do risco e da sua severidade: 

 

“Ai eu lavei com água e sabão. Passei álcool. Falei com a 
enfermeira. Ai eu colhi o sangue da criança”. (TAS1) 
 
“Eu tomei uma benzetacil. Ela falou que era bom tomar e eu tomei”. 
(TAS3) 
 
“E aí o que eu fiz: eu chamei meu colega pra terminar a coleta pra 
mim, terminar de colocar o curativo no paciente, terminar e... Fui lá 
lavar minha mão”. (TAS2) 
 
“Aí eu conversei com a enfermeira ai eu fiz os exames que tinha que 
fazer... colhi o sangue da... liguei pra ela, a fonte, é fonte que fala.. 
liguei a pessoa veio e eu colhi o sangue e fez o exame, aquele teste 
rápido deu negativo. Fui no enfermeiro do ambulatório e ela me... me 
disse o que tinha que fazer, o que tinha que ser feito...” (TAS3) 
 
“Eu fui para unidade de referência. Isto demorou em torno de 2 horas 
até eu ser atendida na unidade de referência”. (TAS5) 
 
 “Fiz o acompanhamento lá no CRDT. Eu acredito que foram uns seis 
meses. Tem a quantidade certa, mas eu não me lembro não. Eu sei 
que foi uma semana parece teve que repetir, depois com quatro 
semanas, tem um...” (TAS5)    
 
 “Aí na hora eu peguei e lavei o rosto na pia mesmo lá da sala pra 
tentar tirar um pouco1 e fui correndo na minha supervisora falar pra 
ela que eu tinha me acidentado com o material”. (TAS6) 
 
 “Você liga lá no Centro de Referência, fala que foi acidente de 
trabalho porque em menos de três dias você tem que passar por 
consulta com o infectologista lá. Não pode passar de três dias. Aí 
nisso eu vim embora pra casa, cheguei em casa, liguei lá no Centro 
de Referências”. (TAS6) 
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“Aí eu tirei logo a luva e sai imediatamente da cirurgia e fui lavar e 
fazer o procedimento que tinha que fazer, limpar e tirei a (...)”. (TAS7) 
 
 “E quando terminei a coleta, porque a gente não pode demonstrar 
para o paciente que a gente ficou nervosa nem nada, e tem que 
terminar a coleta, terminar todos os procedimentos. Então eu 
terminei a coleta coloquei nos tubinhos normalmente e tal, e fui e 
limpei o braço do menino que sangrou bastante. Pedi a mãe licença 
que eu precisava de lavar minha mão. Lavei minha e falei pra ela que 
lá no laboratório a gente tem aquela regra que quando você acidenta 
você só pode fazer análise do paciente, que é colher o sangue pegar 
sangue do paciente e fazer os exames pra ver se tem algum tipo de 
doença, se a pessoa em si autorizar. Como era uma criança a mãe 
precisava autorizar.  Aí eu perguntei pra ela: Olha aconteceu um 
acidente de trabalho agora. Furei o meu dedo e a gente tem esse 
procedimento, a gente só pode fazer o exame da criança se a 
senhora autorizar e eu queria ver com você se eu imprimir um termo 
a senhora assina autorizando fazer todos os exames na sua criança 
o que for preciso”. (TAS10) 
 
“Aí durante esses seis meses eu não podia ter relação sem 
camisinha e fiquei fazendo acompanhamento com ela. Aí tinha que 
colher né, exame, levar sempre os exames pra ela ver. Lá no 
laboratório também, sempre que eu ia ao médico eles queriam saber 
o que tinha acontecido”. (TAS6) 
 
“Mas eu fiz o acompanhamento seis meses seguidos pra minha 
segurança mesmo de vida, pra minha saúde. E também porque foi 
importante, né? Então, isso que me motivou,  de saber que  estava 
bem, né? Que quando eu fosse ter filho, igual aconteceu, eu podia né 
tá tranquila pelo menos daquilo que tinha acontecido. Então  foi 
prudência com a minha vida mesmo”. (TAS6) 
 

Emerge que as TAS passaram compreender o risco na perspectiva do 

princípio da precaução: 

“Porque eu passei a ver melhor o paciente. Eu agora considero todo 
paciente como contaminado. Porque a gente tem muito de olhar a 
pessoa e isso não é certo nunca. O que acontece a gente tem mais 
medo como? Pelo menos eu e as minhas colegas que trabalham 
quando chega um usuário, quando chega um presidiário, que vem 
com a polícia e tal, a gente sente medo. Tem um cuidado melhor, 
preocupação, atenção. Agora quando chega uma pessoa limpinha, 
bem vestida, conversa bem a gente não tem tanta preocupação. E é 
errado. Eu acho isso errado. Nos atrapalha e a gente abre a guarda”. 
(TAS3) 
 
“Eu no meu modo de pensar tudo que acontece na vida da gente tem 
um porque, entendeu? Talvez o meu porque no momento é... você 
tava vendo uma pessoa, tava tudo tranquilo, mas não é aquilo que 
você ta vendo não, entendeu? Vamos, vamos reaver, vamos cuidar 
melhor. Porque quem você ta vendo ali, aparece paciente de todo 
jeito, mas tudo assim... e minha forma, você nunca sabe se aquela 
pessoa está, se está bem ou se não está”. (TAS10) 



______________________________________________________________Resultados| 94 

 

As TAS repensaram e implementaram estratégias para o gerenciamento do 

risco no plano individual, sinalizando a alteração nas práticas de proteção e 

segurança ocupacional: 

 

“Assim, não mudou não porque nós tínhamos todos os EPI. Tipo 
assim... eu fiquei mais atenta. Isso é que eu fiquei. Só que eu precavi 
mais, tipo assim mais cuidado né? Depois eu passei a ter mais 
cuidado ainda. Mas isso que eu falo: oh essas luva não são 
suficientes não”. (TAS2) 
 
“Bem: porque antes era um risco? É um risco. Você faz as coisas 
sem prevenir você faz, mas nunca aconteceu comigo, mas depois 
que acontece com você fica como uma sirene de alerta ligada o 
tempo inteiro”. (TAS6) 
 
 “Sim agora eu observo mais, né. Porque eu simplesmente chegava, 
trocava minhas soluções e tal, colocava o EPI e fazia a lavagem do 
material”. (TAS5) 
 
“Nossa! Eu fiquei foi brava. Falta de responsabilidade dos outros 
deixar os trem, perfuro cortante lá”. (TAS5) 

 

A experiência do acidente suscitou o senso da responsabilidade com a 

coletividade:  

“É o que falo sempre para as meninas, como eu já passei pelo 
acidente(...) qualquer tipo de acidente dentro da empresa tem que 
ser falado. Pelo menos para ser relatado. Mesmo que não haja 
necessidade de fazer todo esse protocolo (...)  Então tem que 
valorizar sim... e já aconteceu das colegas escorregar e cair. 
Algumas colegas não queriam nem descer no setor de emergência 
do hospital..., e só desceu porque eu falei: vai descer sim!” (TAS5)  
 
“E até mesmo com os colegas que tão começando pra eles verem 
que a gente tá ali há tanto tempo e mesmo assim não tá à mercê 
desses acidentes e se eles estão começando vamos pegar essas 
experiências e colocar no seu cotidiano pra ver que acidentes 
acontecem, você pode ter dez anos, cinco anos, três anos... mas 
você tá ali pra acontecer. E assim, até as minhas amigas mesmas 
que estavam iniciando lá tal, ficou meio assustado e eu até 
conversei: não precisa ficar assustada, isso acontece só que se você 
viu o jeito que aconteceu comigo, faça melhor para que não aconteça 
da mesma forma, pra que isso não repita, entendeu?!” (TAS10)    
 

Evidenciou-se, também, nos discursos que da exposição ao material 

biológico suscitou  sentimento de culpa pelo acidente e negligência das barreiras de 

proteção:  

“Depois ficou aquele sentimento de culpa de não ter usado o EPI. 
Senti-me contrariada de ter deixado acontecer aquilo. Senti culpa 
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porque eu não podia ter tirado o óculos e a máscara. Ainda mais 
porque tem muita gente que julga, né? Eu sou consciente de que se 
eu tivesse de óculos e tivesse de máscara, bem provável de não ter 
ocorrido assim... ter chegado a tanto. Então eu sei que foi 
imprudência da minha parte também. Apesar de que ninguém quer 
se acidentar, o próprio nome diz”. (TAS6) 

 

As narrativas reportam o manejo pós-exposição do acidente e os 

sentimentos ansiedade e estresse, por vezes associado condutas inseguras: 

 

“Como eu disse o meu constrangimento mais é de envolver o 
paciente. Chega a me incomodar, constrange, porque eu falo assim, 
na verdade o erro muitas vezes é do profissional”. (TAS9) 

 

 “Foi um acidente, mas ela tinha que ter uma equipe naquela sala 
própria, eu ir lá. Eu vou lá! Mas não! Aqui você tem que perguntar 
fulano que falou com sicrano, que sabe isso e tem que ficar assim. 
Eu fiquei perdida. Eu não sabia em quem eu ia primeiro”. (TAS3) 

 

“A experiência foi positiva porque deu tudo certo, né? E por eu 
aprender como é que faz. Só que eu vejo, se fosse hoje seria meio 
complicado. Assim, não que eu deixaria de ir à unidade, mas é muito 
complicado ter que parar o procedimento do paciente, arranjar o 
lugar para colher o sangue dele no laboratório, para depois eu ir. O 
transporte, por exemplo, agora eu não tenho carro né?! Só o meu 
marido. Talvez que é uma situação meio complicada. Assim, tem que 
focar mais na prevenção mesmo”. (TAS9) 
 
 “... a locomoção, pra ir lá coletar sangue, mas a questão do tempo 
mesmo e das unidades de referência que não são muito perto... 
Então no caso eu teria que ir para o CAIS. Se eu fosse para lá iria 
demorar mil e não ia dar tempo. Então assim... eu fui realista né?! Se 
eu fosse colher o sangue dele, fazer pelo menos um curativo, seria 
uma meia hora para colher o sangue e eu teria que ir de ônibus. 
Então não ia dar tempo”. (TAS9) 
 

Também as TAS reportaram a solidariedade por parte da equipe de trabalho 

e paciente fonte, expressa por gestos no momento do acidente:  

 

“A paciente foi bem atenciosa, ficou preocupada com o que 
aconteceu, permitiu que fizessem todos os exames no sangue dela 
que fosse preciso e se o material não desse, que podia ligar pra ela 
que ela iria ao laboratório colher nova amostra. Então ela foi bem 
atenciosa”. (TAS6) 
 
“E ela falou: - Não de boa, na hora, tranquilo! E aí foi e até que o 
tanto de sangue que eu colhi era só prá fazer os exames. Então a 
amostra não dava pra fazer tudo. Aí eu tive que fazer mais uma 
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coleta e a mãe liberou tranquilo e ai eu fiz a coleta e ela assinou o 
termo e de imediato”. (TAS10) 
 
“Aí tem uma enfermeira que era muito boa, que eu não me lembro 
nem o nome dela, ela viu minha situação, e estava indo para lá uma 
ambulância levando paciente e ela pediu pro cara se ele podia me 
levar. Ele me deu carona até lá”. (TAS2) 
 
“A minha colega que estava ajudando na cirurgia saiu e foi me 
ajudar. A outra colega assumiu o seu papel. Ela já saiu 
imediatamente da cirurgia e foi me ajudar. Mas eu não achei que foi 
profissionalismo por parte da empresa que eu estava trabalhando, 
mas sim porque ela era minha amiga, e ela se preocupou comigo. E 
ela ficou tentando me ajudar o tempo todo, a gente conseguir fazer 
os testes. Foi comigo como se fosse a minha mãe me ajudando ali, 
mais ninguém”. (TAS7) 

 
Referiram o desconforto frente à equipe de trabalho que as culpabilizou pela 

ocorrência do acidente por infringirem as normas de segurança ocupacional: 

 

“E até que o povo esquece a gente fica em evidência, né? Um 
negócio desse não é igual uma notícia relâmpago, que vem, passa e 
no outro dia ninguém lembra de mais nada. É um trem que... Então é 
uma notícia assim que por um determinado tempo você vai ter que 
fazer exame, vai ter que fazer acompanhamento, então sempre que 
eu ia colher o sangue ou que ia fazer alguma coisa, aí tinha 
pergunta: -- E os exames? E o quê que a médica falou? E como que 
você está? E na primeira semana que aconteceu, todo mundo do 
laboratório especulava! Aí você tinha que ficar contando sempre o 
que aconteceu”. (TAS6) 
 
“Eu acho que ela nem tava preocupada muito com a minha 
integridade, mas sim com o renome do laboratório. Porque pela 
conversa dela... ela não chegou e perguntou como é que eu tava. Ela 
chegou e começou a me criticar já, desde o primeiro momento assim. 
Então, com a dona do laboratório eu fiquei surpresa, porque a 
primeira coisa que você pensa é na saúde do trabalhador, uai. Você 
vai pensar assim: isso é normal, acontece!” (TAS6) 
 

A experiência do acidente suscitou o senso da responsabilidade com a 

coletividade:  

“É o que falo sempre para as meninas, como eu já passei pelo 
acidente(...) qualquer tipo de acidente dentro da empresa tem que 
ser falado. Pelo menos para ser relatado. Mesmo que não haja 
necessidade de fazer todo esse protocolo (...)  Então tem que 
valorizar sim... e já aconteceu das colegas escorregar e cair. 
Algumas colegas não queriam nem descer no setor de emergência 
do hospital..., e só desceu porque eu falei: vai descer sim!” (TAS5)  
 
“E até mesmo com os colegas que tão começando pra eles verem 
que a gente tá ali há tanto tempo e mesmo assim não tá à mercê 
desses acidentes e se eles estão começando vamos pegar essas 
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experiências e colocar no seu cotidiano pra ver que acidentes 
acontecem, você pode ter dez anos, cinco anos, três anos... mas 
você tá ali pra acontecer. E assim, até as minhas amigas mesmas 
que estavam iniciando lá tal, ficou meio assustado e eu até 
conversei: não precisa ficar assustada, isso acontece só que se você 
viu o jeito que aconteceu comigo, faça melhor para que não aconteça 
da mesma forma, pra que isso não repita, entendeu?!” (TAS10)    
 
 

5.2.2 O serviço de saúde e a gestão do risco e acidente ocupacional com 

material biológico  

 

As trabalhadoras acidentadas trouxeram em suas narrativas aspectos da 

estrutura de atendimento ao TAS tanto do serviço que tinham vinculação trabalhista, 

quanto dos serviços da rede de referência para o atendimento ao profissional 

acidentado. 

 

Figura 9 – Categorias o serviço de saúde e a gestão do risco e acidente ocupacional 

com material biológico, 2013. 

 

O SERVIÇO DE SAÚDE E A 
GESTÃO DO RISCO E DO 
ACIDENTE OCUPACIONAL 

COM MATERIAL 
BIOLÓGICO 

Compromisso e descompromisso com o trabalhador 

Mudança institucional na gestão do risco 

Solidariedade do grupo de trabalho 

Culpabilização 

O atendimento na rede do SUS 

 

Quanto à estrutura dos serviços de saúde, narram que esses tinham 

preocupação e compromisso com a pessoa do TAS e com a sua segurança no 

exercício profissional:  

 

“Porque você tem todos os tipos de patrões, né? Tem uns que 
querem te proteger e outros que não querem nem saber, tá ali pra 
trabalhar, vamos trabalhar e que o resto não me importa. Então 
assim eu, eu falo assim o laboratório...eu tirei o chapéu mesmo, 
porque eles se preocupam com funcionário, preocupa liga. Eu fiquei 
grávida lá, foi assim uma gravidez acidental. E, aí com dois ou três 
meses que eu estava grávida eu tive que sair né. Eu tive risco de 
aborto e eles me deram todo tipo de apoio e tal então assim, eu acho 
que isto é tão fundamental, né?” (TAS10) 
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“Não mudou nada porque a gente tinha luvas, a gente tinha 
máscaras, não é? Quando você vai fazer aquelas coleta de raspada 
a gente põe capote, protetor que você coloca”. (TAS2) 
 
“Logo em seguida eu conversei com a moça responsável pela 
segurança do trabalho e ela me encaminhou tudo, e me passou 
como eu deveria seguir os procedimentos corretos”. (TAS4) 
 
“Aí chamou o motorista do hospital, me levou. Primeiro fez o registro 
no hospital, de atendimento, só que não foi o registro da CAT, que é 
o registro do acidentado mesmo. Foi um registro interno. Eu fui 
atendida pelo médico do hospital e o médico pediu pra mim ir pra 
uma unidade de referência. Eu fui para unidade de referência”. 
(TAS5) 
 
“Aí eu desci pra falar com a minha supervisora, aí ela me levou até o 
lava-olhos. Eu fiquei um bom tempo no lava-olhos, ficando com 
aquele trem horrível que fica ardendo o olho da gente. Aí eu fui, 
contei pra ela o que aconteceu, ela preencheu aquele documento, 
né?” (TAS6) 
 
“Aí ela perguntou do material da paciente, aí eu falei pra ela: -- Não, 
o tubo tá caído lá no chão. Aí a colega minha falou: -- Não, eu vou lá 
pegar e trago pra você. Aí ela pegou, pegou o nome. Depois que ela 
preencheu toda a documentação me encaminhou pro “Centro de 
Referência”... não, quando ela preencheu toda a documentação, ela 
já colheu o meu sangue pra fazer os exames né, de hepatite, de HIV 
e fomos lá pro Cais. Lá na empresa eles estavam tentando falar com 
o paciente, porque tinha que pegar a autorização pra fazer os 
exames, do material que tinha dele. No dia seguinte, fui trabalhar, os 
meus exames de sangue já estavam prontos e os dela também. 
Então fez todos os exames, muito rápido. Eles assim, pararam a 
rotina pra colocar os nossos materiais no meio da rotina. E olha que 
pra fazer minha filha, lá o HIV e hepatite é muita coisa! (risos) Tanto 
que no dia eu até fiquei surpresa e falei: -- Mas já”. (TAS6) 
 
“A gente já liga pra segurança do trabalho que é dentro da empresa 
mesmo e ela vem de imediatamente, é tudo muito rápido o que eles 
fazem. E ela já foi com um táxi lá e me pegou e me levou pro CAIS e 
já levou lá e no caso o sangue do paciente e o meu também. E de lá 
ela falou assim: não, vai pra casa e descansa e a gente vai ficar 
fazendo exame em você durante seis meses. A própria técnica já 
agendou e me mandou para lá. A técnica de segurança resolve tudo. 
A gente não precisa de ligar, não precisa de nada. Tal dia você vai lá 
e consulta. Aí eu fiz o acompanhamento por 6 meses. Fiz tudo 
certinho”. (TAS10) 
 
“Aí a gente foi fazer a notificação no CME. Aí no CME ela fez a 
notificação. A gente desceu laboratório de farmácia pra fazer a 
retirada do sangue da paciente. Aí estava no horário do almoço. Não 
tinha ninguém (risos) e o menino ainda bem que ele tava almoçando 
lá, porque estava fechado, e recolheu o sangue dela ela foi embora. 
Isso assim foi menos de 30 minutos pra fazer isso tudo, né?! Eu acho 
que até foi rápido: eu lavei a mão, fiz a notificação, colhi o sangue 
dela, a gente foi pro CAIS”. (TAS9)  
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Evidenciaram que a sua vivência e experiência do acidente levaram a ações 

no serviço de saúde de consolidação das medidas de proteção das TAS e a gestão 

do risco: 

“Desde o meu acidente no hospital virou rotina que o paciente a partir 
do momento que ele é internado ele assina um termo de autorização 
para coleta de material caso haja algum acidente. Assim, é uma 
forma de melhora pra empresa, né? Porque ai não tem a 
necessidade do você chegar no paciente ter que explicar o quê que 
aconteceu e coletar o sangue. É esclarecido para o paciente e eles 
assinam o termo de autorização. Mas normalmente que assina é o 
acompanhante do paciente geralmente. Não é o paciente em si. 
Então passou a ser uma rotina”. (TAS5) 
  
“A partir do momento que eu me acidentei foi estabelecido que não 
deveria ser levado mais nenhum tipo de perfuro cortante para o 
expurgo”. (TAS5) 
 
“Só que a partir daí eu vi que ficou-se mais preocupado com 
acidentes em finais de semana. A gente trabalha todos os dias. A 
gente não trabalha só de segunda a sexta”. (TAS5) 

 
A solidariedade, por parte dos colegas de trabalho diante da 

experiência/vivência do acidente, foi referida pelas TAS: 

 

“Teve uma que disponibilizou a me atender, muita gente boa, a 
médica, conhecida minha. Aqui a amizade dela é muito boa com as 
colegas e, se prontificou até passou.... e eu tomei uma injeção no 
dia. Ela perguntou se eu queria tomar: quero!” (TAS3) 
 
“Mas aí também teve colegas de serviço, da empresa em si que 
tiveram comigo, que se preocuparam com a minha saúde... Então o 
rapaz que trabalhava comigo eu sempre tirei todas as dúvidas com 
ele né a respeito de que tinha acontecido. Também foi importante a 
atenção que ele teve com a minha segurança. Eu acho que ele teve 
mais preocupado com minha segurança em si do que os demais do 
laboratório. Não sei se é porque a gente trabalhava junto, ou pelo 
fato dele ser conhecedor mesmo né que eu como técnica a gente, 
sabe? Mas não sabe tanto quanto vocês que são formados, né? 
Toma cuidado, o que eu puder fazer pra você não correr risco 
nenhum. Então ele sempre tava ali.  Ao mesmo tempo em que ele 
tava me chamando a atenção, não era uma forma de chamar a 
atenção. Era de cuidado e não igual a minha supervisora vinha e me 
retrucava, sabe?! Nossa você tem, não sei o quê... Mais por 
obrigação e não por cuidado, por zelo. Mas graças a Deus deu tudo 
certo”. (TAS6) 
 
“Após o acidente as meninas falaram assim: - Não, fica tranquila! 
Não precisa, não vai apavorar, pegar pasta... Deixa que a atende e 
você trabalha na medida em que dá conta!”. (TAS10) 
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As TAS expressaram intolerância e culpabilização, sobretudo dos gerentes, 

causando-lhes sofrimento: 

 

“A enfermeira chefe, né?! E aí ela veio e me deu uma bronca, porque 
eu reencapei a agulha? Ah, sei lá, passou pela cabeça!” (TAS5) 
 
“Todo mundo pergunta e todo mundo quer saber, todo mundo te 
julga. Tanto o laboratório quanto dos lugares onde você passa. As 
pessoas acham que a gente acidenta porque a gente quer, sabe... 
Pelo que a gente ouve e do jeito que perguntam você tem essa 
impressão. E a minha supervisora ao mesmo tempo que ela fez tudo 
que ela devia, ela também me criticou muito, sabe... tipo: se tinha o 
seu material, porque que você não estava com ele?” (TAS6) 
 
 “Aí ela perguntou porque eu tinha tirado o óculos né! Ah! Tem que 
ter cuidado. Só isso que eles falaram, tem que ter cuidado... Eu me 
senti péssima, assim, impotente... E assim... é... pior do que eu tava. 
Parece que eu não tinha conseguido fazer o serviço, que a culpa era 
minha, e eu não cheguei a pensar assim que a empresa tinha culpa. 
Que a culpa foi minha. Eu que não consegui fazer o trabalho. Você 
fica meio perdida, assim, até você perceber que não. Que você não 
foi culpada”. (TAS7) 
“Ah! Aí vem as críticas: -- Ah, mas se você tivesse feito ou 
acontecido, né?! Isso não teria acontecido, né?! Aí a dona do 
laboratório veio falar comigo e me pagou o maior sapo. Faltou falar 
que eu era a pior funcionária do planeta porque isso tinha 
acontecido! Que não aceitava que não usasse os EPI porque olha o 
que aconteceu e há muito tempo no laboratório não acontecia 
acidente de trabalho e se eu tivesse usando... sabe?” (TAS9) 
 

 

Também as TAS evidenciaram descompromisso da gerência quando do 

acidente e encaminhamento para o atendimento: 

 

“Aí... o que acontecia: eu não tinha levado nem bolsa, porque eu 
tinha deixado os meus trens tudo lá (na empresa). Eu não tinha 
levado nem bolsa, nem nada. Aí eu fiquei desesperada: ai meu Deus 
o que eu vou fazer agora porque eu tenho que ir para lá”. (TAS2) 
 
“E a sorologia não me foi fornecida pela empresa, eu paguei 
particular para fazer a sorologia. A empresa momento nenhum se 
dispôs a ajudar em alguma coisa. É o que eu falei: parecendo que a 
gente fura porque a gente quer”. (TAS5)  
 
“Não, só colheu o exame para fazer o teste rápido porque foi uma 
solicitação minha e da colega que tinha furado também, foi pela 
insistência”. (TAS5) 
 
“Cheguei lá foi assim só brincadeira. Ah! Uai! Você se acidentou... 
virou piada na empresa. Ninguém quis saber o quê que tinha 
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acontecido... o quê que ia ser de agora pra frente... Nada, só foi 
assim... não foi nada”. (TAS7)  
 
 “Eu não consegui, o hospital não me ajudou. Ligava na empresa e a 
empresa não tomou nenhuma atitude, nada, não fez nada. Então foi 
meio assim por parte de nós duas tentar fazer alguma coisa. 
Entramos em contato com a supervisora da empresa e nada! Não 
retornam. Quando retornaram, não falaram nada. Tipo assim que eu 
tinha que sair da cirurgia e pronto. Não me instruíram a fazer nada, 
nada! AH! Fiquei totalmente desesperada, desprotegida. E eu senti 
assim totalmente sem apoio por parte do hospital, dos colegas de 
trabalho porque eles estavam ali na cirurgia, preocupados em 
terminar a cirurgia”. (TAS7) 
 
“E logo depois que passou tudo que eu consegui chega na minha 
casa..., você vê a distância, de moto, eu vim sozinha, ninguém... a 
empresa não sabia de nada. A minha amiga foi embora pra casa 
dela, também do mesmo jeito. Sem ninguém, sozinha, no carro dela, 
que dizer... madrugada a fora...  E no outro dia eu tinha cirurgia 
cedo... Ninguém quis saber”. (TAS7) 
 

Reportaram desorganização do local de trabalho no momento do 

atendimento das TAS: 

 

“Burocracia. Acho que deveria ter o atendimento onde a gente 
trabalha, no local do acidente. É complicado sair do trabalho para 
seguir o acompanhamento”. (TAS1) 
 
“O Doutor meu supervisor ligou imediatamente aqui nesse CAIS e 
informaram que era lá. Então eles me levaram e me deixaram lá. E 
não era lá. Era lá no outro CAIS”. (TAS2) 
 
 “Foi um acidente, mas ela tinha que ter uma equipe naquela sala 
própria, eu ir lá. Eu vou lá! Mas não! Aqui você tem que perguntar 
fulano que falou com sicrano, que sabe isso e tem que ficar assim. 
Eu fiquei perdida. Eu não sabia em quem eu ia primeiro”. (TAS3) 
 
 “Não! Ele (o médico do CAIS) preencheu todos os papéis, só que a 
CAT tem que ser preenchida pelo hospital, pelo técnico de segurança 
do trabalho do hospital. E o mesmo no dia estava de férias, e não 
tinha outra pessoa que sabia fazer o protocolo”. (TAS5) 
 
 “Doutor ficou doidinho nesse dia. Pelo jeito que eu estava vendo lá o 
sangue que você está vendo, não foi da paciente, porque tinha um 
limite X pra você colocar de sangue dentro do tubo. Aí ele me disse: 
você não preocupa, a gente vai fazer os exames seus, os exames 
dela. Aí correu tudo tranquilo, mas na hora eu chorei. Não sei te dizer 
porque não fiz o acompanhamento. Mas o doutor fez todos os 
exames lá mesmo, só que ele não notificou o acidente. Ele é uma 
pessoa muito humana. Muito mesmo. Meu atual serviço é 
maravilhoso, mas o meu melhor patrão que eu tive até agora foi ele. 
Então ele foi acolhedor e já fez tudo o que precisava. Mas não repeti 
os exames, foi o primeiro”. (TAS3) 
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“Essa minha amiga que pegou o carro dela, não foi do hospital. Eu 
não tive apoio, e isso estava noite a fora, madrugada a fora, ela saiu 
pra comprar lanche porque já passava da hora de fazer tudo, né?! Ah 
quando eu estava no CAIS, esperando por atendimento, ela ainda 
teve que voltar no Hospital em que eu fui acidentada, pegar a 
autorização do paciente pra eu fazer os testes. A gente não levou o 
sangue do paciente. Não tinha levado. Aí teve que voltar lá e pegar 
autorização para conseguirem colher material dele”. (TAS7) 
 
“Outra coisa também é o transporte, né? Assim, de ir pra lá. Ainda 
bem que eu tinha meu noivo pra me levar, porque se não tivesse”. 
(TAS9) 
 

Também uma TAS reportou um aspecto que está ligado à cultura 

institucional quanto à sua conduta frente ao paciente: 

 
“O que deixa gente mais assustada é que você não pode demonstrar 
nada perto do paciente, ele tá ali na sua frente, e o máximo foi virar a 
mão e lavar. Eles preparam tanto a gente que você não pode 
demonstrar nada pra ele, que você está assustada. Tem que, manter 
firme. E então, isso as vezes deixa o emocional da gente mais 
abalado.Você fica ai mais ou menos uns vinte minutos até assinar o 
termo, colher o sangue dele novamente, até que prepara tudo... ele 
continua ali com você. Depois que ele sai você começa chorar, nossa 
aconteceu isso, como foi acontecer e tal... então assim é (...)”. 
(TAS10) 

 
As TAS destacaram que serviço de rede de referência tinha uma estrutura 

organizada no seu atendimento: 

 

“Chegando lá fizeram o teste e deu negativo”. (TAS1) 
 
“E lá também eu passei por uma triagem, lá eu colhi sangue também, 
entendeu?! Mas eu não tomei, não foi preciso tomar o, como é que 
fala o coquetel, o coquetel tá”. (TAS2) 
 
“Aí chegando lá foi feito o atendimento. Eu preenchi o cadastro. Ai 
quando falou que era acidente com material biológico entregou para 
a enfermeira. Ela preencheu os papéis e chamou o médico que veio 
e fez o atendimento. Voltei para enfermeira e ela me deu a 
medicação. Nossa que tanto de papel que este povo faz, que tinha 
um monte de papel lá que ela preencheu. Então lá na unidade tomei 
o remédio, a primeira dose. Eles me deram mais três, até eu 
conseguir fazer a consulta. E lá mesmo já marcaram com o 
infectologista. Teve uma pessoa lá que agendou a consulta para 
mim, foi quem entrou em contato com o CRDT e marcou a consulta”. 
(TAS5) 
 
“E nisso eu já tinha sido atendida CAIS quando a médica conversou 
comigo né, me explicou tudo direitinho. Aí ela falou pra mim: -- você 
vai ter que começar a tomar o coquetel porque como a gente não 



______________________________________________________________Resultados| 103 

conseguiu falar com a paciente-fonte pra saber de HIV e se ele 
autorizava a fazer os exames, vai ter que começar a tomar o 
coquetel agora, na minha frente, pra correr um pouco menos de risco 
pra HIV. Tomei já a primeira dose do coquetel na frente da médica. 
Aí novamente ela passou alguns exames né, e eu colhi laboratório do 
CAIS. A médica falou: liga lá no Centro de Referência, fala que foi 
acidente de trabalho porque em menos de três dias você tem que 
passar por consulta com o infectologista lá. Não pode passar de três 
dias”. (TAS6)  
 
“Liguei lá no Centro de Referências, eles marcaram pro dia seguinte, 
a consulta com o infectologista. No outro dia, a consulta era uma 
hora da tarde”. (TAS6) 
 
“Aí cheguei no Centro de Referência fui logo atendida, não demorou. 
A médica foi pontual. Ela me fez muita pergunta mesmo e perguntou 
o que tinha acontecido, analisou todos os exames, anotou tudinho, 
suspendeu o remédio, porque os exames da paciente tinham dado 
tudo negativo, graças a Deus ... me deixou instruída de que eu não 
podia ter relações sem camisinha, pra eu não correr risco, nem meu 
esposo. Aí nisso, eu fiz acompanhamento seis meses com ela”. 

(TAS6)  
 

Por se tratar de serviços públicos, as TAS ficaram surpresas pelo bom 

atendimento: 

 “Aí lá no CAIS eu recebi toda a atenção dos profissionais, desde a 
hora que eu cheguei; tanto que na época eu fiquei surpresa porque 
você não imagina né, porque no SUS geralmente é um caos! E não! 
Fui atendida muito rápido lá. Desde a hora que eu cheguei, a médica 
foi muito atenciosa comigo desde o primeiro momento que aconteceu 
o acidente comigo”. (TAS6) 
 

 

Em oposição ao que foi acima reportado, os serviços de referência também 

apresentaram um perfil que não as atendeu dentro do que era esperado: 

 

“Sobre o atendimento lá eu não gostei muito não, eu não achei que 
foi bom. Porque eu acho que quando a gente chega assim, com um 
problema desses, as pessoas tem que te encaminhar direitinho. Só 
se agora mudou, de repente pode ter mudado, não é?! Esse negócio 
pelo SUS o pessoal não tão nem aí pra isso não”. (TAS2) 
 
“O médico mesmo demorou atender também. Eu demorei encontrar 
o lugar, um manda pra um lugar, outro manda pra outro. Quando 
encontrei o local o médico demorou atender porque tinha muita 
gente. Ele não deu prioridade pra mim. Também eu não sei se tem 
que dar, né? Fiquei esperando um tempinho bom, sabe. E daí até 
chegar lá passou 1 hora e quarenta minutos”. (TAS2) 
 
“Aqueles papéis que dá para o médico preencher, o médico, não 
sabia preencher, ele não queria preencher. Você chega lá:- Mas é eu 
que tenho que preencher isso aqui?” (TAS3) 
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“Ela: não o risco é muito pouco, não sei o que. Aí ela agiu como se 
fosse uma coisa comum, sem risco nenhum. Ela: não o risco é muito 
pouco e também você vai passar muito mal com este medicamento”. 
(TAS9)  
 
“Eu vejo que poderia ser melhor, mas é isso. Muita coisa poderia ser 
melhor. Mas é uma coisa que eu vejo que deveria ser melhor 
orientado para os profissionais que estão lá nas unidades. Porque 
assim eu percebi que para ela era como se fosse assim: isso 
acontece todos os dias não tem problema não. E o meu sentimento 
era de que não era uma coisa simples, banal que envolve risco. Eu 
sei pelas aulas que a gente teve com a professora durante a 
graduação”. (TAS9)  
 
“Porque de primeiro era lá no HDT. No HDT da primeira vez que eu 
fui nossa foi rapidamente, num minutinho... eu cheguei lá e fui 
atendida, você entendeu? Deu tudo direitinho agora no CAIS já é 
complicado”. (TAS2) 
 
“Mas eu acho assim que... em questão disto acho tinha que ter mais 
segurança, por aqui ser de referência. Acho que faltou formação aos 
profissionais que fazem o atendimento. Porque no dia da capacitação 
teve um curso que eles deram, foi bom o curso. Eu acho que quem 
deveria participar daquele curso não eram os técnicos eram os 
médicos, no meu modo de ver, pelo que eu vi falar lá tinha que ser 
pros médicos. Eu acho que os médicos tinham que estar mais bem 
informados e a gente também”. (TAS3) 
 
“Não fiz o acompanhamento depois do acidente. Foi só na hora, o 
primeiro momento... o teste deu negativo e pronto. Eles falaram 
qualquer coisa me ligavam e até hoje. Nunca mais procurei... não 
falaram pra agendar consulta não. Disse que, se caso fosse positivo 
sim. Eu tinha que fazer, acho, acompanhamento, mas como num 
teve nada, nunca mais”. (TAS7) 
 
“Chegou lá estava no horário de almoço de lá e foi um transtorno 
mesmo. A gente não achou a enfermeira chefe e o rapaz do 
laboratório não queria fazer o exame sem a assinatura dela”. (TAS9) 
 
“Aí quando eu entrei no consultório da médica já tinham passado as 
duas horas. Aí ela: uai mas porque você demorou? A enfermeira 
demorou, tinha um monte de gente na minha frente”. (TAS9) 

 

O descrédito, em relação à prestação de serviço da rede de referência foi 

reportado: 

 

“Mas chega lá o pessoal não é muito bom pra atender a gente não. 

Só se agora mudou, de repente pode ter mudado, não é?! Esse 
negócio pelo SUS o pessoal não tão nem aí pra isso não”. (TAS2) 
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6 DISCUSSÃO 

 

O acidente com material biológico constitui uma face obscura do exercício 

profissional, pois refere-se ao lado incerto do cotidiano laboral. Enquanto 

profissionais e inseridos em contextos sociais e individuais, a própria pessoa, na 

dinâmica da vida, não consegue estar todo o tempo onisciente e onipresente para os 

fatos e acontecimentos que a envolvem, até como um mecanismo para manutenção 

da sua integridade mental e física. E, assim, pode sujeitar-se a várias condições 

adversas do cotidiano da profissão que culminam com situações de agravos à sua 

saúde. 

Tais situações podem movimentar o sujeito e o grupo de pessoas que estão 

em contínua interação. Pois, toda ação, desde que começa, entra no mundo, integra 

um jogo de interações que a faz muito rapidamente escapar do seu autor e pode 

ainda desencadear processos inteiramente inesperados, pois ela sempre é uma 

aposta (MORIN, MOIGNE, 2000). 

A aproximação com as trabalhadoras da área da saúde (TAS), por meio das 

narrativas, permitiu identificar tudo isso, conforme os resultados apresentados e que 

serão discutidos à luz dos referenciais propostos. Destaca-se que as emoções e 

sentimentos experienciados/vivenciados poderiam ter sido evitados ou minimizados 

se a percepção e gestão dos riscos laborais, sobretudo dos que envolvem o material 

biológico, fossem considerados com a devida seriedade que comportam.  

Sabe-se que toda a ação é uma aposta, que se faz na incerteza. Isso se faz 

compreender melhor o jogo das interações e a não acreditar ingenuamente que a 

ação continua a caminhar na direção de que foi lançada (MORIN, MOIGNE, 2000). 

Observa-se que no cotidiano, em se tratando do risco profissional, muitas vezes, as 

tomadas de decisão se pautam numa aposta de que, se a intenção do ato é correta, 

tendo por base as adversidades que o exercício laboral comporta, os resultados 

virão no mesmo sentido.  

Obviamente que não há como prever todas as possibilidades de risco, bem 

como aquelas que se tornarão em situação de perigo, porém faz-se necessário criar 

instrumentos que possibilitem ao TAS apropriar-se de estratégias para a sua 

identificação e gerenciamento de forma que a sua segurança seja resguardada.  
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Os encontros com os sujeitos desta investigação, por meio das narrativas, 

permitiram compreender que o acidente com material biológico, que é a incerteza se 

configurando como realidade na qual as suas vidas ficam à mercê do acaso, trouxe-

lhes diversas implicações pessoais, profissionais e sociais, assim como reportado 

em outros estudos (DAMASCENO et al., 2006; WORTHINGTON; ROSS; 

BERGERON, 2006; CASTANHA; MACHADO; FIGUEIREDO, 2007; NIZA; SILVA; 

LIMA, 2008; WALD, 2009; O'CONNOR, 2011; MAGAGNINI; ROCHA; AYRES, 2011; 

TOMKINS et al., 2012 ; MEDEIROS et al., 2012; WANG et al., 2012; NAGHAVI; 

SHABESTARI; ALCOLADO, 2013; GREEN; GRIFFITHS, 2013; ZHANG; YU, 2013).  

Por vezes, as experiências/vivências trazem elementos que fazem com que 

toda a trajetória percorrida seja repensada, constituindo-se um momento de 

alteração quanto a atitudes e condutas perante a vida em todas as suas dimensões, 

as quais passam a reorientar a existência e os afetos, ampliando a sabedoria dessas 

pessoas frente às suas vidas. 

Na perspectiva do pensamento complexo a reorganização e religação dos 

saberes estão em constante movimento, sendo sempre renováveis, pois têm sempre 

um caráter biodegradável devido aos movimentos vivenciados no cotidiano, sendo 

esta uma peculiaridade da condição humana enquanto indivíduo-sociedade-espécie 

(MORIN, 2000, 2007a; 2013b; MORIN; MOIGNE, 2000).  

Ainda, que as revoluções do pensamento sejam sempre fruto de um abalo 

generalizado de um turbilhão que vai da experiência fenomenal aos paradigmas que 

organizam a experiência (MORIN, 2008a, 2010b, 2013b). Portanto, compreende-se, 

a partir desse pressuposto, que a vida é uma obra aberta e que o desenvolvimento 

do devir está na dependência dos fatos e interações que ocorrem na vida do 

indivíduo. 

A exposição ao material biológico constituiu-se, para a maioria das TAS, 

esse momento de reelaboração de seus sentimentos, percepções, conhecimentos, 

crenças e valores que refletiram no contexto de suas vidas, à custa de um intenso 

sofrimento psíquico e que foi expresso por meio da preocupação, ansiedade, 

desespero, insegurança, angústia e medo frente à iminência de contaminação. 

Esses sentimentos também foram verificados por Magagnini, Rocha e Ayres 

(2011) em profissionais da enfermagem, sobretudo pela espera dos resultados 

sorológicos e o conflito de verem-se no risco de contaminação. Também Damasceno 

et al. (2006), ao analisarem os sentimentos e reações, encontraram que os 
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profissionais da saúde frente à exposição ocupacional descreveram a preocupação 

e medo, além de preocupação com a família. Já Sarquis e Felli (2009) pontuaram 

preocupação e indecisão relacionadas à esfera familiar e social pertinentes à 

transmissão dos vírus HIV, HVB e HVC. Esses estudos veem ao encontro dos 

achados aqui apresentados.  

Os discursos reportaram preocupação com o adoecimento pelo HIV e 

hepatite B, trazendo a construção coletiva dessas para a sociedade. Obviamente 

que são doenças plausíveis de acometerem o trabalhador, inclusive com casos 

comprovados de soroconversão pós-acidente (ALGIE; ARNOLD; FOWLER, 1999; 

DO et al., 2003; RAPPARINI, 2006; RAPPARINI et al., 2007; TARANTOLA; 

ABITEBOUL; RACHLINE, 2006; BORBA BRUM et al., 2013), não obstante a 

profilaxia pós-exposição (PEP) tenha sido implementada ( DO et al., 2003; BORBA 

BRUM et al., 2013).   

Sabe-se que a exposição ao material biológico é de fato um momento que 

pode levar os TAS ao adoecimento, sobretudo quando da exposição percutânea que 

foi a situação da maioria das participantes. Vários fatores podem interferir no risco 

de transmissão do HIV, entretanto estima-se o risco médio de 0,3% (IC 

95%=0,20,5%) e 0,03% (IC 95% 0,006-0,19%) em acidentes percutâneos e 

mucocutâneo/mucosa respectivamente. Apesar da probabilidade de soroconversão 

para o HIV ser baixa, ainda existem as medidas profiláticas pós-exposição que, 

quando administradas no tempo e dose corretas, diminui ainda mais esse risco 

(MIINISTÉRIO DA SAÚDEL, 2010).  

Já para hepatite B, nos acidentes envolvendo sangue sabidamente 

infectado, o risco para a sua forma clínica varia entre 1% a 62%, permanecendo 

entre 1% a 6%, e o de soroconversão, de 23% a 37% em paciente-fonte com baixa 

carga viral (BRASIL, 2010). Embora o percentual seja considerável, principalmente 

ao se tratar de áreas com alta incidência, ainda assim existem medidas preventivas 

comprovadamente eficazes na pré e pós-exposição. Todas as TAS informaram 

esquema vacinal completo o que de certa forma descaracterizaria a preocupação, o 

que poderia se justificar por algumas delas desconhecerem o status imunológico, 

pois há um percentual de indivíduos que mesmo sendo expostos ao imunobiológico, 

não atinge titulação protetora, permanecendo susceptível à doença (CDC, 2011).  

Entretanto, poucos reportam preocupação com outras doenças de 

importância epidemiológica como a hepatite C. A incidência média de 
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soroconversão, após exposição percutânea com sangue sabidamente infectado é de 

0,5 - 1,8%, podendo variar de 1 a 10% (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010; JAGGER, 

PURO, DE CARLI, 2002). Fator agravante é que não existem medidas profiláticas 

pré e pós-exposição. Vale destacar que existem casos de soroconversão em 

trabalhadores da saúde (ALGIE; ARNOLD; FOWLER, 1999; MEDEIROS et al., 

2012). Fatores de risco têm sido associados à hepatite C como: perfuração com 

agulha, reencape de agulha, tratamento de ferimentos em acidente e emergência, 

sexo feminino e ter mais de 10 anos de educação formal (GORAR; BUTT; AZIZ, 

2014).    

Destaca-se o papel das crenças, valores e estigmas socialmente construídos 

e alimentados, pois não obstante novas informações sejam disponibilizadas e 

acessadas, permanece de forma fortalecida aquilo que foi estruturado no 

inconsciente coletivo da sociedade. Isto talvez possa ser explicado a partir da teoria 

cultural do risco que sustenta que a construção da percepção do risco é socialmente 

construída, porque o grupo seleciona a partir do contexto social a que risco e perigo 

temer/enfrentar (DOUGLAS; WILDAVSKY, 2012). 

Morin (2011b) discute que a cultura é coprodutora da realidade que cada um 

percebe e concebe. Assim, as percepções estão sob o controle de variáveis 

fisiológicas, psicológicas, históricas e culturais. O ser humano interage/relaciona-se 

com as ideias e com a cultura/sociedade do seu tempo e, a partir dessa relação, 

produz/reproduz seu imprinting cultural do qual fazem parte seus conhecimentos. 

Enfatiza que o homo sapiens-demens é formado 100% biologicamente e 100% 

culturalmente, pois alimenta-se de memória biológica e da norma cultural (MORIN, 

2011b, 2011c). 

Portanto há uma interação recursiva, dialógica e hologramática na relação 

indivíduo-sociedade-cultura, pois a cultura fornece ao pensamento as suas 

condições de formação, concepção e conceituação; impregna, modela e 

eventualmente governa os conhecimentos individuais. Porém, as interações entre 

indivíduos (portadores/transmissores de cultura) regeneram e atualizam a 

sociedade, a qual regenera e atualiza a cultura (MORIN, 2008b). 

Pertinente à representação da Aids na sociedade, há ponderação que as 

ameaças e enigmas que emergiram com o surgimento desse fenômeno social 

podem desencadear um processo de elaboração, nos planos individual e coletivo, de 

teorias que combinam valores, crenças, atitudes e informação. Teoria que o 
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indivíduo utiliza para construir uma visão coerente do objeto e de si no mundo, ao 

mesmo tempo em que procura negociar um espaço de aceitação e inclusão com os 

grupos com os quais interage (MORIN, 1994). 

  Todas essas mediações da cultura-indivíduo-risco também aparecem nos 

discursos, quando remetem as implicações do adoecimento para a família, de onde 

emergem as representações simbólicas da Aids que levam à ideia de uma doença 

contagiosa, cheia de mistério, punitiva e fatal; da necessidade de responder com 

adequação ao papel social enquanto gênero, além das próprias necessidades 

psicoafetivas.  

Identifica-se que o acidente gerou nas TAS uma carga que deflagrou 

desgastes intensos que são compartilhados com a família e essa acaba por viver e 

carregar as tensões que as situações de exposição ao acidente ocupacional 

desencadeiam. Além disso, as TAS veem-se na condição de ter que elaborar e 

administrar conflitos de ordem intrapessoal, interpessoal e social.  

Entretanto, nem sempre estão munidas de aporte psicológico que lhes 

permita o adequado enfrentamento. O medo de contaminação e as implicações para 

família frente ao acidente, também, foram evidenciado por outros pesquisadores 

(DAMASCENO et al., 2006; CASTANHA; MACHADO; FIGUEIREDO, 2007). Sarquis 

e Felli (2009) encontraram que os profissionais da saúde vivenciam momentos que 

vão além da interrupção da integridade física, expressando a preocupação com as 

consequências do acidente para outras pessoas, como a família; e que esta 

experiência tem capacidade de alterar seu convívio social, sua integridade moral e 

dinâmica familiar. 

Ressalta-se que foi expressivo o sofrimento psíquico das TAS devido à 

possibilidade de soroconversão e a sua extensão no plano individual e na relação 

íntima familiar. A angústia da espera para a finalização do processo de 

acompanhamento e identificação de possíveis alterações no status sorológico, 

aumentou o sofrimento pela elaboração mental das implicações que isso pode 

representar nas dimensões afetivas, sociais, culturais, etc. 

O medo constitui uma das dimensões da vivência do trabalho que relaciona-

se com a condição de exposição aos riscos e que, com frequência, é ignorada. Ele 

pode ser maximizado pelo desconhecimento de seus limites ou pela ignorância dos 

métodos de prevenção, elevando o custo mental ou psíquico do trabalho. Contudo, a 

vivência do medo raramente aparece, pois encontra-se sublimada inclusive pelos 
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mecanismos de defesa, que fazem com que o trabalhador possa enfrentá-los. E a 

sua vivência, seja proveniente dos ritmos de trabalho ou seja dos riscos, destrói a 

saúde mental dos trabalhadores de modo progressivo e inelutável (DEJOURS, 

1994). 

A psicopatologia do trabalho destaca que, no contexto laboral, tipos distintos 

de ansiedade podem surgir, dentre as quais a relativa à degradação do organismo. 

Ela é a sequela psíquica do risco que a nocividade das condições de trabalho impõe 

ao corpo. Referida pelas TAS dá visibilidade a uma das interfaces do acidente 

devido ao dano físico que concatenou a ansiedade e a preocupação (DEJOURS, 

1994). 

Transtornos de ordem psicológica e psiquiátrica têm sido referidos por meio 

de investigações. Estudo acerca da saúde mental do trabalhador, após a exposição 

ocupacional, que utilizou escalas de depressão, de ansiedade e de estresse 

percebidos detectou que os TAS acidentados exibiram níveis significativamente mais 

elevados de ansiedade e depressão e elevados níveis de ansiedade entre os que 

não haviam sido vacinados contra o HVB. E, em consequência a disso poder-se-ia 

aumentar a possibilidade de novos acidentes, e maior atenção deve ser dada aos 

aspectos psicológicos do TAS nessas condições (SOHN et al., 2006).  

Vale destacar que a vacinação de fato tem representado um fator preditivo 

protetor, conforme reportado em estudo publicado pelo CDC em 2013, em que 

houve uma redução, no período 1983 a 2010, do número da infecção aguda por 

VHB entre os TAS de cerca de 98%. A diminuição deveu-se, provavelmente, à 

vacinação e ao controle e prevenção frente ao risco de exposição através de 

melhorias nas medidas institucionais. Enfatiza a obrigatoriedade do empregador em 

implementar a rastreabilidade da resposta sorológica pós-vacinal do trabalhador, e 

que isso se faça por meio de um sistema que permita que esta informação esteja 

disponível em tempo real nas situações que houver necessidade. Assim, evitar-se-ia 

a repetição do teste em uma nova admissão do trabalhador em outro serviço de 

saúde, reduzindo o custo do gerenciamento do risco e aumentando a sua efetividade 

(CDC, 2013a), sobretudo sob o aspecto da saúde física e mental do TAS. 

Evidencia-se que o acidente levou a TAS a se sentir imobilizada frente ao 

acidente e à vida, gerando sentimentos de decepção e inabilidade para o trabalho. 

Não consegue reconhecer-se e vê toda a sua vida alterada, levando-a ao 

discernimento entre o que é importante e o que é secundário de acordo com a sua 



______________________________________________________________Discussão |  112 

escala de valores. Este representou um momento no qual tomou consciência de que, 

para além do espaço e contexto do trabalho existe a sua existência e as relações 

sócioafetivas, desencadeando da experiência/vivência o abandono da profissão, fato 

que foi reportado por uma TAS. 

Destaca-se que o acidente com material biológico fez com que se inicie um 

monólogo, em princípio sem eco, como se fosse o exercício de percorrer toda a 

trajetória em que a experiência/vivência se deu, atenta a todos os detalhes do 

cenário, dos atores, das ações e interações. Isso ocorreu na tentativa de recompor e 

entender o episódio e responder a todas as inquietações que se manifestam na 

ebulição dos sentimentos e traçar o futuro em um exercício da autocrítica. Muitos 

questionamentos são feitos, justificativas perseguidas no sentido de elaborar e 

reelaborar os sentimentos e recompor o equilíbrio, pois a vida continua o seu curso: 

a atividade profissional, a família e as interações sociais. Tudo isso fica na 

invisibilidade e não há uma preocupação institucional em estabelecer aporte 

psicológico para a superação menos traumática dessas experiências/vivências.  

Roets e Ziady (2008) ao investigarem acidente em TAS da equipe de 

enfermagem encontraram a experiência de luto pela perda do conceito de ser 

saudável e invencível, abençoado com habilidades de enfermagem e objetivos 

definidos na vida. Esse processo incluiu as fases de negação, raiva, ansiedade e 

medo, com pensamentos recorrentes em relação aos eventos adversos, bem como 

a aceitação que se desenvolveram com o tempo. O processo de luto e de choque da 

exposição teve consequências mais vastas para a família, bem como um impacto 

sobre o ambiente de trabalho. 

Revisão realizada por Wald (2009) identificou que lesões provocadas por 

perfurocortantes podem precipitar uma série de sintomas psicológicos, incluindo 

reações de estresse pós-traumático, ansiedade e depressão que podem contribuir 

para a incapacidade funcional. Esses sintomas, geralmente, desenvolvem 

imediatamente após a lesão e podem persistir ao tomar a PEP, bem como durante o 

período de acompanhamento clínico-laboratorial.  

Embora muitos indivíduos possam tornar-se agudamente angustiados (por 

exemplo, 0-3 meses pós-exposição), há a resolução dos sintomas sem intervenção, 

para a maioria das pessoas. Esse desfecho pode coincidir com o resultado negativo 

dos testes. No entanto, uma minoria desses indivíduos internaliza sintomas crônicos 

que levam à incapacidade para o trabalho, persistindo para além da notificação de 
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que não ocorreu a transmissão da doença (WALD, 2009). Dados que corroboram os 

achados neste estudo. 

A incapacidade para o trabalho relacionada com os processos psicológicos 

vivenciados pelos TAS no acidente é reportada em pesquisa e, assim, estratégias 

devem ser implementadas para melhorar os programas de gestão de pós-exposição, 

bem como avançar em práticas multidisciplinares e de investigação que contribuam 

para a identificação precoce dos agravos e reabilitação dessa população vulnerável 

(WALD, 2009). 

Investigação sobre a avaliação do impacto psicológico decorrentes da 

exposição ao material biológico demonstrou que 15,2% dos TAS reportaram 

manifestação de estresse emocional como ansiedade, preocupação, frustração, 

pânico e dormência de extremidade; sentimento de que tinham se contaminado por 

meio da lesão foi referido por 57,6%. Ainda sinalizou que mulheres com idade entre 

20-30 anos são mais suscetíveis à ansiedade e frustação pós-acidente (ZHANG; YU, 

2013).  

Zhang e Yu (2013) identificaram que os impactos psicológicos do acidente 

tiveram como fator deflagrador o medo de infecção para si e para a família (93,9%). 

 Outro fator que causou frustração foi a incapacidade de proteger completamente a 

si próprios; reportaram que 67,9% declararam que o acidente havia diminuído a 

identificação com a profissão e reduzido o entusiasmo profissional. Estes efeitos 

foram maiores nos entrevistados com idade entre 20 a 30 anos (ZHANG; YU, 2013).  

Ko et al. (2009) relataram que mais de metade (n = 342, 60%) dos 576 TAS  

expostos ao acidente com material biológico referiram sintomas psicológicos após a 

exposição: angústia (n = 259, 45,3%), ansiedade (n = 219, 38%) e depressão (n=78, 

13,6%). Apenas 14% (n = 75) deles procuraram aconselhamento psicológico. 

Wang et al. (2012) discutem que o acidente com material perfurocortante 

não só causa a lesão física mas, também, gera diferentes graus de efeito sobre a 

saúde mental dos TAS. Ao investigarem em enfermeiros a relação entre os 

acidentes com e burnout em trabalho (reação de estresse cujo esgotamento mental 

é uma consequência da sobrecarga mental, que se manifesta por esgotamento 

emocional, despersonalização e senso reduzido de realização pessoal) identificaram 

que dos 469 enfermeiros, 20,74% reportaram dimensões de exaustão emocional e 

despersonalização, sugerindo que essas podem ser fatores de risco para síndrome 



______________________________________________________________Discussão |  114 

de burnout. O’Connor (2011) reporta o afastamento do trabalho entre 1-20 dias dos 

TAS devido a transtornos de ansiedade e síndrome de stress pós-trauma. 

Morin (2011d) discute que, quando um sistema é incapaz de tratar seus 

problemas vitais, no processo de desintegração ou na sua própria desintegração, é 

capaz de metamorfosear em um metassistema mais rico e hábil para enfrentá-los e 

resolvê-los, com perspectiva de transformação e regeneração. Entretanto, em 

sociedades humanas, isso é incerto e tributário dos perigos de desintegração 

instaurados. Os estudos até aqui apresentados e os nossos achados nos permitem 

inferir que as transformações que o acidente pode gerar são de grande relevância e 

precisam ser melhor estudadas. 

A experiência/vivência do acidente levou as TAS a fazerem uma 

introspecção e a refletirem sobre as escolhas feitas no campo profissional e pessoal 

e desencadeou um processo de reconstrução do ser e do estar na vida. Dentre os 

redirecionamentos, destaca-se a valorização do uso do EPI e gestão do risco 

mediante atenção, autocuidado e planejamento da assistência de forma a assegurar 

a própria integridade. Essa percepção também foi identificada no estudo Magagnini, 

Rocha e Ayres (2011), realizado com profissionais de enfermagem, frente às 

situações de exposição semelhantes, inclusive mobilizando-os à conscientização do 

autocuidado.  

Destaca-se que investigações identificaram que a exposição ao acidente 

com material biológico tem motivado a adesão aos EPI como identificou-se nesse 

estudo (BRANDÃO JR, 2000; DAMASCENO et al., 2006). As percepções da 

susceptibilidade e severidade à doença podem motivar o indivíduo a tomar 

determinada conduta, porém não definem o curso da ação. O que direciona a ação 

são as crenças pessoais relativas à eficácia das alternativas conhecidas e 

disponíveis para diminuir a ameaça da doença ou a percepção dos benefícios de se 

tomar atitude. O comportamento das TAS depende de quanto benefício ela acredita 

ter nas várias alternativas em relação ao seu caso. Uma alternativa é vista como 

benefício quando se refere às reduções da susceptibilidade da pessoa, da 

severidade da doença que podem ser determinadas pelas normas e pressões do 

grupo social (NEVES et al., 2011). 

A prevenção de acidentes envolve uma série de ações, dentre as quais que 

o trabalhador faça o exercício de não se deixar envolver pela dinâmica alienante do 

dia a dia do exercício profissional, realizando as ações sem muita crítica e de forma 
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mecânica. Mas, realizar cada atividade no exercício atento das ações, dentro de um 

planejamento para que o inusitado não culmine com um acidente de trabalho, que 

uma simples previsão de atos técnicos, previsão e provisão de estrutura material 

poderiam evitar ou minimizar.  

Vê-se que as condições de trabalho estão a cada dia mais precarizadas, não 

obstante o avanço da ciência e da tecnologia, fazendo com que as TAS sintam-se 

pouco sensibilizadas ou ativas para transformar essa prática. Talvez já tenham 

exaurido as energias de luta por conviver com as adversidades das condições do 

trabalho; assim, a regra virou exceção, tanto do ponto de vista de proteção do 

trabalhador quanto do cliente. E, o mais curioso, é que, quando se acidentam, 

acham que pode se culpar de ter deixado, supostamente, de fazer algo. É 

lamentável que na imersão alienada e alienante todas essas nuances do contexto do 

trabalho sejam deixadas em um plano secundário. 

Para enfrentar essa tendência do ser humano que pode levar ao erro ou 

ilusão, os pressupostos do pensamento complexo sinalizam as seguintes 

estratégias: uma análise do contexto em que deve ser realizada a ação, o 

conhecimento da ecologia da ação, o reconhecimento das incertezas e ilusões 

éticas, a prática da autoanálise (exame de consciência), a escolha refletida de uma 

decisão, a consciência da aposta que a ação comporta (MORIN, 2011c).  

Conhecer a ecologia da ação significa reconhecer “que toda a ação escapa, 

cada vez mais, à vontade de seu autor na medida que entra no jogo das inter-retro-

ações do meio onde intervém” (MORIN, 2011c, p.41). Portanto, há sempre a 

incerteza, porque a ação corre o risco não somente de fracassar, mas também de 

sofrer desvio ou distorção de sentido (MORIN, 2011c). 

As TAS reportaram maior estresse para o exercício profissional, após o 

acidente, pois passaram a ter uma ansiedade quanto a agir adequadamente, em 

conformidade com o nível de exigência de segurança ocupacional. Acredita-se que 

esse constitui-se um fator de risco para novas ocorrências de exposição 

ocupacional, visto o limiar de tensão que as TAS passam no trabalho diário. Sohn et 

al. (2006) sugerem que a prévia exposição ao acidente ocupacional poderia ser um 

fator de risco de novos acidentes com perfurocortantes, por apresentarem níveis 

mais elevados de ansiedade. 

Frente à exposição a material biológico as TAS expressaram que a 

autoconfiança foi abalada, e essa causa para o acidente com material biológico foi 
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reportada por trabalhadores no estudo de Prado-Parlos (2006). Acredita-se que a 

continuidade do exercício profissional vai descortinando gradativamente diversas 

situações obscuras que causam medo e ansiedade. Entretanto, pela exigência do 

próprio trabalho, ele se vê na obrigação ética de enfrentar a situação. Assim, o 

sentimento que inicialmente era de superação de desafios, converte-se em 

empoderamento, podendo levar aos vieses da percepção da realidade e dos riscos 

associados. E, os vieses constituem fator preditivo de baixa adesão às medidas de 

proteção profissional (KOUABENAN, 2009; KOUABENAN et al., 2007b). 

Por meio dos discursos identificou-se que as TAS desenvolveram a ideologia 

defensiva, na expectativa de se manterem no trabalho, sinalizando como fontes de 

energia psicoemocional gostar/identificar com a profissão, ter no exercício 

profissional um canal de vazão das concepções altruísticas, o apoio da família, a 

espiritualidade, a crença num mundo justo.  

Ressalta-se que o altruísmo, considerado pelo exercício da profissão, causa 

um falso sentimento de segurança em que o risco é justificado pela causa nobre 

incorporada ao assumir a profissão, como se isso elevasse o profissional a um grau 

de merecimento que o protegeria ante às emergências de exposição ocupacional. 

Mas, a exposição pôs em dúvida a crença. Rissi, Machado e Figueiredo (2005) 

identificaram que profissionais da saúde exercem suas atividades motivados pela 

necessidade de autorrealização e valorizam sua performance quando podem 

atender as necessidades emocionais do paciente. 

Entende-se que essa compreensão talvez se ancore na crença do mundo 

justo, modelo mental que tem dirigido e movimentado o comportamento e 

organização social. Consiste em acreditar que as boas ações serão recompensadas 

e que aquelas más serão punidas. Assim, as atitudes e condutas são adotadas de 

acordo com as normas socialmente estabelecidas, orientadas pelos valores, 

crenças, mitos, normas, etc (FURNHAM, 2003; SPADONI, 2009; BARREIRO, 2013). 

Essa crença é importante para aliviar as tensões do cotidiano, pois dá um 

senso de segurança e previsibilidade ante o viver que, por vezes, impõe 

problemáticas e conflitos não solucionáveis. Entretanto, quando ocorrem 

acontecimentos desprovidos de causa, por meio de situações que se caracterizam 

como injustiça (acontecimento ruim sem uma explicação aparente como um 

acidente, doença, etc), há uma ameaça a essa crença.  
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Spadoni (2009) discute que esse modelo mental traz consequências sociais 

e políticas, pois pode (1) estimular o indivíduo a aceitar e se ajustar às organizações 

e sistemas da forma como estão estabelecidas, coibindo, assim, o ativismo e 

protagonismo frente à vida; ou (2) tende a motivar o indivíduo a considerar que 

adversidades/injustiças são somente uma consequência daquele que as atraiu, 

depreciando e culpabilizando as vítimas desses males. 

 Fazendo uma aproximação com a realidade das TAS, acredita-se que a 

influência da crença num mundo justo possa motivá-las, embora consigam enxergar 

as incoerências e descompassos com a sua segurança, adaptarem-se e não 

reconhecerem a necessidade de estabelecer ou trilhar outra via que leve à 

superação das inconformidades. Além disso, como considerarem que a segurança e 

proteção no trabalho lhes compete e que o acidente é meramente uma 

consequência justa unilateral por suas condutas, cabendo-lhes a culpa. 

Morin (2011c) discute que a construção da identidade como sujeito 

comporta, antagônica e complementarmente, o princípio da exclusão (ninguém pode 

ocupar o espaço egocêntrico e que nos exprimimos pelo nosso eu) e da inclusão 

(permite incluir o eu num nós e o nós no centro de meu mundo). O primeiro é a fonte 

do egoísmo, capaz de exigir sacrifício de tudo e de todos e garante a identidade 

singular. Já o segundo, é instintivo e exprime-se desde o nascimento pela pulsão do 

apego à pessoa próxima; pode motivar os indivíduos ao sacrifício de si pelos outros 

(família, comunidade, etc), inscrevendo o eu na relação com o outro, seja na 

linhagem biológica (filhos, pais, família) ou sociológica (comunidade). Assim, tem-se 

duas moções em dialogia permanente: a egoísta (faz que o outro seja estranho) e 

potencialmente inclui a concorrência e o antagonismo; a altruísta (reconhece o 

estranho) e congrega as pessoas com os laços fraternos. Conforme o momento e 

circunstâncias, o indivíduo-sujeito muda de programa de referência: o egoísmo 

recalcando o altruísmo e esse superando o egoísmo (MORIN, 2011c). 

Nas narrativas, esse aspecto da identidade dos sujeitos manifesta-se de 

forma expressiva, permeado pela memória cultural, direcionando o curso das ações 

estritamente profissionais, bem como aquelas relacionadas a outras dimensões de 

suas vidas, de forma dialógica, recursiva e hologramática. Mesmo porque ser sujeito 

é associar egoísmo e altruísmo (MORIN, 2011c).  

Destaca-se que aspectos da espiritualidade foram reportados por nove TAS, 

apresentando-se como uma dimensão de relevância nas experiências/vivências 
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profissionais. Nos discursos emergem como uma força que as ajuda no 

enfrentamento do risco, do acidente e da vida. Também têm um caráter de proteção 

frente a situações que possam causar danos. Infere-se que a percepção da 

suscetibilidade e severidade, na iminência do acometimento por uma doença 

incurável, fizeram com que manifestassem a religiosidade autodeclarada (evangélica 

e católica).  

Esses resultados corroboram outras investigações (DAMASCENO et al., 

2006; CASTANHA; MACHADO; FIGUEIREDO, 2007). Contudo, Soares et al. (2013) 

ao pesquisarem a percepção dos trabalhadores sobre risco biológico, identificaram a 

busca da religiosidade também, entretanto a valorização da espiritualidade para 

enfrentar a vivência diária à exposição é feita por desconsiderar o risco. 

Mesmo na concretização do acidente, os profissionais não conseguem 

identificar que mudanças precisam ser articuladas para a segurança pessoal e 

coletiva. Isso remete à imunidade subjetiva, que se refere à percepção e 

aceitabilidade do indivíduo frente ao risco. Em situações muito usuais, como por 

exemplo, a exposição ao material biológico, há a tendência de minimizar a 

probabilidade de materialização do risco, pois consideram-no controlado. Assim, 

acreditam que podem lidar de forma adequada com essas ocorrências, inclusive em 

situações emergentes e infrequentes. Portanto, as situações de risco e perigo são 

compreendidas como inócuas (DOUGLAS, 1996). 

Pondera-se que outros fatores poderiam influenciar a percepção do risco, 

que diz respeito a enfrentá-lo, fortalecido pelo sentimento de otimismo, 

compreendendo que tem-se o controle sobre a situação ( KOUABENAN et al., 2007; 

KOUABENAN, 2009; MBAYE; KOUABENAN, 2013). Estudo realizado com TAS 

sobre a percepção de risco para MRSA, tanto para si como para outros, identificou 

que a suscetibilidade foi percebida como um todo pelos TAS, porém fatores como a 

proximidade com o paciente e tempo de serviço levaram à subestimação do risco; 

por outro lado, a pouca educação, trabalhar em tempo reduzido e falta de 

experiência profissional tendem a causar a superestimação do risco (KOUABENAN, 

et al.,2007b). 

Observou-se que as reflexões suscitadas levaram a repensar o 

enfrentamento da rotina de trabalho e a autoanulação no contexto laboral. 

Sensibilizaram as TAS para a mobilização da consciência e proteção dos colegas de 

trabalho, manifestando-se pela solidariedade. 
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Identificaram-se as dificuldades operacionais para o cumprimento do fluxo 

de atendimento pós-exposição. Evidenciou-se a omissão do serviço de saúde que 

se isenta da responsabilidade de assistir o trabalhador na sua integralidade. 

Também ficou evidente o caráter estritamente trabalhista estabelecido entre as 

partes envolvidas: empregador e trabalhador. Esses integram o sistema da 

assistência à saúde como exploração do capital e mão de obra assalariada 

respectivamente, sendo que o compromisso de ambos a isso se restringe, bem 

como o ônus dos agravos e danos daí advindos.    

Emergiram dos discursos condições impostas aos trabalhadores sobre as 

condutas profissionais, nas quais lhes são cobrados o total equilíbrio e iniciativa para 

a tomada de decisão pós-acidente. Fica subliminar a cultura institucional de que o 

paciente deve permanecer isento às implicações no processo de agravo à saúde do 

trabalhador e envolvê-lo significa ferir ao princípio da autonomia e privacidade. 

Entende-se que essa construção precisa ser repensada na perspectiva de que 

existem duas vidas envolvidas e que ambos devem estar cientes de que as suas 

integridades devem ser mantidas, no limite da ética e responsabilidade mútuas. 

Pelos discursos, também, foi possível observar que o trabalhador se vê 

constrangido a adotar condutas de autoproteção e segurança frente ao acidente com 

material biológico, tendo em vista que isso demanda a abordagem do cliente, como 

se ao integrá-lo, de forma ativa, no processo, estivesse invadindo a privacidade e 

individualidade ou infringindo uma norma da conduta profissional. Fica subliminar 

que o profissional prefere se prejudicar em detrimento de expor o paciente fonte, ou 

de duvidar das informações coletadas sobre os fatores de risco que podem 

repercutir na sua saúde.  

Por outro lado, esse dado pode expressar o distanciamento existente entre o 

profissional e paciente no ato de cuidar. Observa-se que agora a relação de poder 

está invertida e, como há um estrangulamento, ela fica evidenciada, entretanto pela 

ótica do trabalhador da saúde. 

Considera-se essa uma barreira importante que pode conduzir as TAS a 

comprometerem a sua segurança, ao negligenciarem as práticas recomendadas por 

estrangulamento na comunicação/respeito profissional-paciente. Acredita-se que 

esta é uma das interfaces de extrema relevância na situação do acidente, pois se 

está diante de duas individualidades que não poderiam ser tratadas na indiferença. 

Portanto, a tomada de decisão e ação devem ser permeada pelos princípios éticos, 
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entendendo que “todo o ato ético é um ato de religação, com o outro, com os seus, 

com a comunidade, com a humanidade e, em última instância, inserção na relação 

cósmica” (MORIN, 2011c, p.36). 

Vale destacar que o acidente gerou intenso sofrimento psíquico às TAS, 

sentimentos que foram aliviados quando da negatividade dos resultados dos exames 

laboratoriais, devido ao medo de contaminação. Esse perdurou por tempos variados 

até o acesso a essa informação no atendimento no serviço de referência. Após o 

desfecho, puderam usufruir de tranquilidade e relaxamento. Estudos têm sinalizado 

a veracidade desses achados (SOHN et al., 2006; GREEN; GRIFFITHS, 2013).    

Ao olhar para as implicações profissionais, observou-se que as 

experiências/vivências e sentimentos identificados na dimensão pessoal estão aqui 

imbricados. Sobressaem as percepções de suscetibilidade e severidade do risco. 

Conseguiram ter clareza das práticas inadequadas no gerenciamento do risco. 

Semelhantes achados foram reportados por Sailler e Marzialle (2007) que 

investigaram as crenças significativas para a adesão à PEP dos trabalhadores de 

enfermagem que sofreram acidente do trabalho com exposição a material biológico.  

Destacaram-se os eventos adversos relacionados à profilaxia pós-exposição 

como: náuseas, vômitos, dores abdominais e irritabilidade que intensificam o 

comprometimento psíquico já alterado pelo próprio acidente. Entretanto, não 

obstante os transtornos da medicação mantiveram a adesão nos tempos 

recomendados, provavelmente acreditando nos benefícios relacionados ao medo de 

soroconversão, em detrimento das barreiras percebidas que seriam a continuidade 

da terapêutica. Semelhantes percepções que remetem ao modelo de crenças em 

saúde segundo Rosenstock foram reportadas nos estudos de Sailler (2004) e 

Castanha, Machado e Figueiredo (2007). 

Análise dos eventos adversos clínicos e laboratoriais secundários ao uso 

dos agentes antirretrovirais em 37 TAS submetidos à PEP identificou as alterações 

gastrintestinais, eventos neurológicos e mal-estar inespecífico. Apenas 27 dos 

profissionais puderam ser avaliados laboratorialmente e apresentaram alterações de 

enzimas hepáticas e hematológicas, como as mais prevalentes. Apesar da 

expressiva taxa de eventos adversos, houve necessidade de interrupção da 

profilaxia em dois casos (5,4%) e a substituição do esquema em seis casos (16,2%) 

secundária a eventos adversos (MEDEIROS et al., 2007). 



______________________________________________________________Discussão |  121 

Conforme o modelo de crenças em saúde, o comportamento em saúde é 

mediado por quatro dimensões: suscetibilidade, severidade, barreiras e benefícios 

percebidos. Assim, a tomada de decisão e modalidade da ação são determinadas 

pelo valor subjetivo atribuído a cada dimensão frente à ameaça ou risco à saúde. As 

crenças relacionadas à suscetibilidade e à severidade percebidas em situação de 

ameaça ou risco possuem força preditiva positiva na tomada de decisão do 

comportamento em saúde. Entretanto, as crenças relativas à percepção dos 

benefícios e das barreiras são as que determinarão o curso da ação 

(ROSENSTOCK, 1974a; 1974b).  

As percepções da suscetibilidade e severidade do risco pelos TAS, expressa 

pelo medo de contaminação, levaram a enfrentar os transtornos da terapia em 

função do benefício de se verem afastadas do adoecimento. Evidenciou-se que as 

repercussões físicas e psíquicas do acidente suscitaram sentimento de aproximação 

e empatia com o outro, aflorando a compaixão. É possível identificar que as TAS se 

colocam no lugar do outro. Também precipitou-se a desconstrução de crenças 

pessoais que contribuem para aquela introduzida e estabelecida socialmente, na 

qual a Aids estava relacionada a grupos de risco, levando a uma melhor avaliação e 

tomada de decisão frente ao risco, passando a guiarem-se pelo princípio da 

precaução. 

Para melhor condução das situações de exposição ocupacional estão 

recomendadas as precauções padrão, que orientam a conduta pautada na 

probabilidade do contato com sangue, secreções e excreções ou outros líquidos 

corpóreos, considerando-os como potencialmente contaminados, de acordo com a 

avaliação do risco, implementando as medidas cabíveis, como o uso do EPI 

(SIEGEL et al., 2007).  

Embora sejam eficazes não anulam o risco, porém minimiza-o em percentual 

significativo. Estudos têm reportado, nas avaliações de exposição a material 

biológico, a baixa adesão a elas (DAMASCENO et al., 2006; LUO et al., 2010; 

EFSTATHIOU et al., 2011; RAPPARINI; REINHARDT, 2010; CUTTER; JORDAN, 

2012). Este aspecto merece avaliação por parte dos serviços, visto que muitas vezes 

as estruturas do exercício profissional podem favorecer a incorporação de práticas 

inseguras, seja pela ausência, inadequação seja pela falta de adesão do 

trabalhador.  
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 Brevidelli e Cianciarulo (2009) relatam que fatores individuais, relativos ao 

trabalho e organizacionais influenciam conjuntamente a adesão às precauções 

padrão. Programas de prevenção da exposição ocupacional a material biológico 

devem considerar os obstáculos para seguir as precauções padrão na prática clínica 

e enfatizar políticas organizacionais de apoio à segurança no trabalho. Soares et al. 

(2013), ao pesquisarem a percepção dos trabalhadores sobre risco biológico, 

reportaram que os TAS desejam ser supervisionados em suas atividades e apontam 

aspectos administrativos como contribuintes à não adesão às medidas preventivas. 

Nas narrativas verificaram-se o conhecimento das medidas e condutas pós-

exposição, evidenciando o protagonismo das TAS na gestão do risco, o que 

demonstrou o acesso à informação básica nessas ocorrências. Elas informaram ter 

recebido formação pertinente à biossegurança e condutas frente à exposição ao 

material biológico. Entretanto, esse conhecimento foi atualizado somente para três 

das TAS ao ingressarem na equipe de trabalho de vinculação.  

Porém, na contramão do ativismo para otimizar os cuidados imediatos, o 

acompanhamento clínico-laboratorial foi negligenciado por três dos profissionais, 

sendo os motivos: falta de tempo e a burocracia; a baixa gravidade da lesão; e 

atribuir pouca importância visto a sorologia do paciente ter sido negativa. Sabe-se 

que é fundamental tanto fazer o atendimento imediato, quanto continuar a 

investigação, conforme epidemiologia do acidente, pois, além de precocemente 

identificar qualquer dano às TAS, também estabelece os registros formais que 

contribuirão para o nexo causal em caso de doença do trabalho. Além disso, essas 

informações são importantes para ajudar a dimensionar a magnitude do problema, 

de forma a contribuir com as políticas locais e públicas para a segurança e proteção 

do trabalhador. 

Pimenta et al. (2013), ao avaliarem a conduta de 454 profissionais de 

enfermagem vítimas de acidentes com material biológico, verificaram que a maioria 

(92,7%)  procurou o atendimento clínico especializado em menos de uma hora após 

a exposição, aspecto que pode ser atribuído a uma boa estruturação desse serviço, 

bem como ao conhecimento dos TAS, pois a maioria também referiu formação 

recorrente na temática (acima de seis vezes). A procura pelo atendimento clínico 

especializado foi maior pelos profissionais que sofreram exposições percutâneas 

(372, 81,9%) e fluido corporal com sangue (391, 73,5%). Ko et al. (2009), ao 

investigarem a adesão à gestão pós-exposição, identificaram que apenas 33% dos 
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567 TAS a fizeram, e estava associada com lesão percutânea e conhecimento da 

soropositividade dos pacientes fontes. Neste estudo, todas as TAS tiveram 

exposição percutânea. 

Na avaliação das características e condutas pós-acidente entre os 

profissionais do atendimento pré-hospitalar de quatro municípios de Minas Gerais, 

as investigadoras identificaram que, na exposição por via percutânea, o tempo 

estava associado à atuação na instituição (OR=2,51; IC 95%: 1,18-5,35; p<0,017); 

29,8% dos casos foram notificados; e o seguimento clínico-laboratorial foi 

interrompido por 95,5% dos casos (OLIVEIRA; PAIVA, 2013).  

Várias têm sido as razões da subnotificação dos acidentes e/ou o seu 

acompanhamento clinico-laboratorial, como: falta de tempo e protocolo burocrático 

(AU; GOSSAGE; BAILEY, 2008); preocupações quanto à eventual consequência 

(por exemplo, medo de perder o emprego, medo de estigmatização) e 

desconhecimento da necessidade de protocolos de comunicação (WALD, 2009); 

medo de punição, percepção de baixo risco da exposição e crença de que a 

imunização para HVB era suficiente (HANAFI et al., 2011). 

Os motivos que levaram as TAS a não fazerem o seguimento clínico-

laboratorial se assemelham aos acima identificados e aqui reportados. Pimenta et al. 

(2013) mostraram que os principais motivos relatados pelos profissionais da equipe 

de enfermagem foram: atendimento demorado (26,9%), sorologia negativa do 

paciente-fonte (23,1%), esquecimento (15,4%), achou desnecessário (7,8%) e a falta 

de tempo (7,8%). 

Infere-se que as justificativas constituem uma das dimensões da crença em 

saúde que se refere às barreiras percebidas que são preditoras de comportamento, 

o que neste caso inibiu o comportamento em saúde. Também remetem a distorções 

da percepção do risco, no caso a de invulnerabilidade. Contrariamente, as 

participantes deste estudo, ao decidirem fazer o acompanhamento expressaram em 

suas narrativas a percepção de suscetibilidade, severidade e benefícios percebidos. 

Essas três dimensões associadas as impulsionaram a adotar o comportamento em 

saúde adequado. 

Na interação com o grupo existe uma dualidade quanto à compreensão da 

responsabilidade da exposição ao material biológico. Uma que a própria TAS se 

culpabiliza pelo acidente e outra que o grupo aponta o acidentado como único 

responsável pelo ocorrido, constrangendo-lhe como se fosse uma excepcionalidade. 
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Isso revela a falta de sensibilidade e solidariedade humana para consigo e para com 

o outro.  

O sentimento de culpa na perspectiva do profissional, foi reportado nos 

estudos de Damasceno et al. (2006) e Mangagnini, Rocha e Ayres (2011) e Sarquis 

e Felli (2009). Já Castanha, Machado e Figueiredo (2007) a identificaram na 

experiência das pessoas do convívio íntimo do trabalhador acidentado. A 

culpabilização pelo outro é reportado por Brandão (2000), aspecto que está em 

consonância com os discursos das TAS deste estudo. 

 O sentimento de culpa e a culpabilização tem em sua base o fenômeno de 

vitimização secundária, presente na Crença do Mundo Justo, que tenta explicá-la 

enquanto fenômeno funcional de caráter adaptativo, consequente do confronto da 

pessoa com o fenômeno que a vitimizou (vitimização primária) e com o grupo do seu 

convívio.  

Esse tipo de vitimização pode levar minimização do sofrimento, evitação, 

desvalorização ou culpabilização da vítima, a depender do grau de crença do 

observador, a percepção da inocência da vítima e da persistência do seu sofrimento 

(CORREIA; VALA, 2003).  

No processo de vitimização, a pessoa pode buscar diversas alternativas 

para minimizar o conflito da realidade com sua crença (LERNER, 1980), dentre as 

quais a culpabilização secundária, pois quando não é possível acreditar que as 

pessoas têm o que merecem, a CMJ pode ser preservada através da desvalorização 

da vítima, de modo que ela passe a ser percebida como merecedora do seu destino 

(LERNER; SIMMONS, 1966). 

A CMJ é um importante recurso que possibilita às pessoas lidarem 

exitosamente com os desafios a elas impostos cotidianamente. Por outro lado pode 

levar a resultados catastróficos, seja no plano individual ou coletivo, por alimentar a 

crença que, em geral, o mundo é um lugar justo (DALBERT, 2001). Portanto, a 

justiça tem que ser restabelecida a qualquer custo, podendo perder o arrazoado 

imprescindível na análise de cada acontecimento, apesar das convicções pessoais. 

Entende-se que o sentimento de culpa pode de fato reportar a negligência 

de medidas básicas, porém fixar e reforçá-la de nada vai contribuir, pelo contrário, 

vai gerar maiores transtornos, principalmente para a TAS. Ainda, o comportamento 

da equipe (colega/gerente) pode estimular a omissão da notificação do acidente, a 

fim de evitar essas exposições e constrangimentos. 
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A organização do trabalho ao exercer a ação sobre aquelas que a integram, 

pode impor cargas psíquicas que podem levar ao comprometimento mental, pois 

instituem-se ideologias defensivas que rompem com o código estabelecido, ficando 

marginalizados e expostos à expiação. As TAS reportam tais atitudes por parte das 

gerências institucionais.  

Mais uma vez, destaca-se a compreensão da relação trabalhador-

empregador estritamente comercial e o abandono do trabalhador denota bem a falta 

de compreensão da responsabilidade mútua que se estabelece numa relação 

contratual-profissional, em que todos devem ser solidários e copartícipes naquilo que 

a atividade meio ou fim se destina, bem como das exigências que tais relações 

humanas preveem, independentes das obrigações estabelecidas pelos órgãos 

regulatórios em defesa do empregador ou trabalhador. 

No Brasil, dispõe-se de vários instrumentos regulatórios que definem o limite 

da responsabilidade do empregador e do trabalhador.  No entanto, esses espaços 

não são reconhecidos socialmente, principalmente pelo trabalhador que permite a 

violação dos seus direitos, inclusive desconhecendo que está sendo violado. Isso faz 

com se degrade cada vez mais as condições de trabalho que acabam por gerar as 

ideologias defensivas como forma de sustentação do trabalho. 

Gallon, Marziale e Souza (2011), ao percorrerem os marcos legislatórios e 

recomendações nacionais e internacionais sobre a exposição ocupacional a agentes 

biológicos, discutiram que as normas existem, no entanto não existe a sua real 

aproximação da vida do trabalhador, porque há a invisibilidade do risco e do 

adoecimento na construção cultural das profissões da área da saúde, o que faz com 

que o profissional entenda e o aceite como inerente ao contexto laboral. Portanto, os 

investimentos se restringem às ações curativas. A prevenção fica em um plano 

secundário. 

Assim, os direitos são violados, são postergados, os instrumentos mais 

efetivos de proteção e segurança do trabalhador, fruto da alienação do trabalhador, 

valores individuais, formação profissional insuficiente, neutralidade da sociedade, 

indiferença dos empregadores e pouca expressão política e social do trabalhador.  

Os sentimentos de culpa e constrangimento são considerados preditores de 

julgamento moral, expresso como um tipo de ansiedade social que resulta da 

perspectiva da avaliação dos outros em situações reais ou imaginárias. Têm 

consequências evidentes no âmbito das relações interpessoais, pois relacionam-se 
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aos papéis desempenhados e às identidades sociais assumidas pelos indivíduos, a 

experiência emocional envolve uma sensação de inaptidão social ou imprudência, 

associada à surpresa (GOUVEIA et al., 2006).   

Entende-se que o acidente com material biológico se caracteriza pela 

interface da subjetividade dos sujeitos e objetividade do serviço de saúde. Portanto, 

não há como definir e atribuir a culpa do acidente ou o mérito da prevenção. Existem 

vários fatores inter-relacionados que precisam ser postos em evidência e avaliação 

para a caracterização das responsabilidades que ora são do trabalhador, outra do 

empregador e ora outras de ambos. 

Na situação de pré e pós-exposição para que as implicações pessoais e 

profissionais possam ser minimizadas ou excluídas frente à emergência do acidente, 

prevê-se que haja uma linha de cuidado estabelecida para apoio e 

acompanhamento do profissional até a sua resolutividade. Há a necessidade da 

sincronia entre as TAS, serviço de saúde de vinculação e os serviços de referência 

para o pronto atendimento e acompanhamento pós-exposição. 

 Pertinente ao serviço de saúde, na gestão do risco, identificamos que as 

TAS reportam os antagonismos e complementaridades existentes nos sistemas 

organizacionais complexos. Remetem disponibilidade de barreiras protetoras 

acessíveis, apoio gerencial no cotidiano e frente ao acidente, agilidade e presteza 

em otimizar e encaminhar o atendimento pós-exposição. Ações administrativas são 

implementadas para a segurança e proteção do trabalhador. Despertou a 

solidariedade e apoio dos colegas, achados que são reportados por Roets  e Ziads 

(2008) que encontraram que a maioria dos participantes do estudo relataram apoio 

genuíno e compaixão por parte dos colegas, em casa e na comunidade. 

Na contrapartida, encontrou-se que as TAS tiveram experiências/vivências 

opostas quanto à relação com o local do trabalho. Verbalizaram falta de apoio, 

atitudes de repreensão levando-as a sentirem péssimas, imputando-lhes a culpa e 

dando a impressão de que faltou-lhes competência, levando a sentimento de 

depreciação. Sentiram-se em evidência como se estivessem sendo julgadas, 

criticadas e alvo de chacotas. 

Reportaram falta de compromisso e zelo diante do acidente, deixando-as 

inseguras e desamparadas. Sentiram-se ignoradas como se o fato não tivesse 

ocorrido ou não atribuíram importância agindo com indiferença. Referiram a falta de 
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orientação para as medidas de proteção e condutas pós-exposição ao material 

biológico.  

É fundamental que seja promovida formação, continuada e permanente, 

pertinentes às atividades laborais e aos riscos envolvidos, pois instrumenta a pessoa 

de arcabouço cognitivo que pode dar maior clareza na tomada de decisão, 

reduzindo a ansiedade e os danos à sua saúde. Porém, esse conhecimento deve 

ser trabalhado de forma a agregar valor àqueles que participam, do contrário se 

tornará uma atividade enfadonha e sem resultados importantes. Destaca-se, como 

exemplo, utilizar das situações do cotidiano para a problematização, em abordagens 

individuais ou coletivas, para reconstruir a trajetória dos erros e acertos para, assim, 

prevenir novos eventos. 

Além de potencializar a capacidade do trabalhador para a melhor conduta 

frente a um agravo, o serviço de saúde deve implantar, implementar e estimular uma 

cultura de segura para que assim haja um encontro dessas interfaces e os 

resultados agreguem valores e valorização dos membros que integram a teia que se 

forma neste espaço da sociedade. 

As TAS demonstraram indignação com a ausência de uma estrutura de 

pronto atendimento, pois sentiram-se prejudicadas pela ausência dessa referência. 

Quando alguma conduta foi encaminhada não se deu até a sua finalização. 

Enfatizaram a dificuldade quanto à mobilidade até ao serviço de referência que não 

houve o comprometimento para agilizá-lo de forma a otimizar o atendimento. Ainda, 

sentem-se na obrigação de manterem o equilíbrio no enfretamento da situação, 

conhecimento, discernimento e responsabilização integral para as demandas que o 

fato requer. 

A indignação, revolta e raiva são emoções e sentimentos que reportam à 

ideia de injustiça. É bastante razoável que, diante de tanto abandono-desamparo, 

possam efervescer tais manifestações humanas. E, pode-se, com certeza, garantir 

que cada um cria instintivamente seus mecanismos de resiliência frente à aridez das 

relações trabalhistas e humanas. Hessel (2011) pondera que a pior das atitudes é a 

indiferença. Já a indignação é uma sentimento salutar pois impele o indivíduo ao 

engajamento em prol da causa. Talvez, na atualidade falta aos TAS esta capacidade 

de indignação frente aos descasos com a sua segurança e proteção. 

Quanto aos serviços de referência as narrativas vão ao encontro com as 

evidenciadas anteriormente.  As TAS ficaram satisfeitas com o comprometimento e o 
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atendimento, inclusive surpresas por se tratar de serviços públicos. Ao mesmo 

tempo, pormenorizaram aspectos que remetem à desorganização e 

descompromisso com a atividade que lhes competem, expressos por falta de clareza 

do protocolo e conhecimento desse, indiferença com o trauma vivenciado, atribuindo 

a ele menor relevância/banalização, que inclusive, pode ter desencorajado as TAS 

fazerem o acompanhamento clínico-laboratorial, levando-as a não se sentirem 

valorizadas. Em algumas situações, foi desconsiderado o caráter emergencial do 

atendimento.Dados semelhantes são reportados por Ribeiro et al (2014). 

Morin (2013b) pondera que a medicina ocidental, assim como as outras 

áreas do conhecimento orientadas pela ciência moderna, trazem e alimentam muitas 

ambivalências que são facilmente percebidas no dia a dia da assistência à saúde. A 

especialização avança no conhecimento, mas tende a separar os conhecimentos 

que deveriam ser religados, levando a um processo de regressão.  

O indivíduo é tratado como paciente, mas é ignorado como pessoa, inserida 

em um contexto familiar e social. A abordagem é centrada no organismo e omite o 

psiquismo que os processos de adoecimento envolvem. A intervenção é puramente 

curativa, não só pela medicalização, mas se reflete por meio de outros estereótipos 

como o do avental branco, da linguagem distante daqueles que são cuidados, 

caráter quase hieroglífico da receita, etc.; tende a desconsiderar a inserção do 

homem no mundo, em diversos circuitos (MORIN, 2013b) 

Ainda enfatiza que, se existe um lugar da humanidade e desumanidade, ele 

é o hospital, pois tem o melhor da técnica, mas tem a falha da compartimentalização, 

a hiperespecialização, da rigidez hierárquica à qual estão subordinadas todas as 

decisões; não bastasse ele pode ser o espaço da perdição porque o ser humano é 

rebaixado e segregado de todos os seus direitos: o paciente é passivo, o profissional 

da área da saúde tem sobrecarga de trabalho pelo número insuficiente de RH e 

além disso é mal remunerado. Tudo isso faz do paciente um objeto. “A degradação 

da missão degrada a função (MORIN, 2013b) 

Hessel e Morin (2012) discutem a necessidade premente de reformar os 

setores públicos e privados. São enfáticos em dizer que é preciso desburocratizar, 

desesclerosar, descompartimentalizar dar iniciativa e leveza aos servidores e 

empregados de forma a fazer um atendimento digno ao cidadão, reconhecendo a 

sua autonomia, inteligência e afetividade. 



______________________________________________________________Discussão |  129 

 Entender a complexidade das relações e vê-la, a partir dos pressupostos do 

pensamento complexo (dialogia, recursividade e hologramática), é um exercício que 

propicia compreender a rede de relações e interações que tal organização 

representa. Pauta-se em um modelo hegemônico de assistência à saúde que 

compromete o atendimento das TAS, pois os princípios que deveriam nortear o 

cuidado não foram incorporados, e a hierarquia e desumanização no atendimento 

impedem uma relação de troca necessária para a conscientização do 

acompanhamento clínico-laboratorial e para a reelaboração do enfrentamento ao 

risco.  

Obviamente que, ao se encontrarem relatos que validam o atendimento 

como satisfatório, permite-nos inferir que isso está na dependência de 

características pessoais e culturais do profissional que realiza o atendimento e, não 

na estrutura organizacional da linha de cuidado. Pois, pelo que fora relatado havia 

recursos humanos e material para o atendimento. O que faltou foi a sensibilização 

dos profissionais para oferecerem uma assistência de qualidade às TAS 

acidentadas. Pequenos e simples gestos fazem toda a diferença.  

Tem-se clareza de que nas relações indivíduo e sociedade, como até aqui 

apresentadas, podem-se evidenciar os traços da complexidade, pois são duas 

realidades simultaneamente concorrentes, complementares e antagônicas. Embora 

díspares, compõem um ambissistema em que, complementar e contraditoriamente, 

são constituintes um do outro. E, com os movimentos de ordem-desordem-

organização, a relação entre indivíduos, assim como a relação entre o indivíduo e o 

grupo vão seguindo sob o direcionamento de um duplo princípio de cooperação e 

solidariedade; por outro lado, de competição e antagonismo (MORIN, 2000).   

Assim, vê-se a prementente necessidade de uma construção de novas 

práticas de cuidado à saúde do trabalhador da área da saúde e da coletividade, 

implementando formas de agir que possam religar os conhecimentos, o contexto e a 

singularidade das interações com enfoque no reconhecimento da condição humana 

nas diferentes perspectivas. Torna-se relevante o fortalecimento de intervenções 

interdisciplinares e intersetoriais, tanto no planejamento quanto na implementação 

da assistência, com centralidade no respeito aos direitos e diferenças dos sujeitos e 

da coletividade. Esse entendimento é estrutural para que se alcance de uma ação 

transformadora que considere, portanto, as ambiguidades, as incertezas e a 

dinâmica e movimento da sociedade contemporânea (ERDMANN, 2004).   
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Ressalta-se que têm-se  o desafio de romper com paradigmas que já não 

mais respondem às realidades e exigências criticas da sociedade e dos grupos que 

a compõem, com perspectiva ao alcance de um novo olhar que possa inaugurar a 

compreensão  que permita a composição e recomposição de um novo cenário para 

o cuidado humano. 

Na perspectiva das políticas púbicas e ações para a saúde e proteção do 

trabalhador ainda há muito o que se empreender de forma que as individualidades 

seja acrescidas e fortalecidas, sobretudo na situação de crise que se materializa  na 

ocorrência da exposição e do acidente com material biológico. Uma possibilidade 

que vislumbra-se é a incorporação do paradigma da complexidade que possibilita 

dar vazão a vias de superação das problemáticas humanas com base naquilo que o 

real representa a partir da intersecção  objetividade/subjetividade dos sujeitos. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Pelas narrativas, aproximação e interlocução com as trabalhadoras da saúde 

por meio das experiências/vivências do acidente com exposição ao material 

biológico, podemos sinalizar que:  

– A experiência/vivência do acidente levou as TAS a grande sofrimento psíquico 

que se expressou pelas emoções e sentimentos de medo de contaminação para si e 

família, preocupação, desespero, desproteção, ansiedade, culpa, indignação, 

insegurança, introspecção, desamparo, incerteza, angústia, constrangimento, entre 

outros, com repercussão para as três esferas do convívio e inter-relação das 

trabalhadoras acidentadas. 

– Na experiência/vivência do acidente, as TAS mobilizaram solidariamente o 

paciente-fonte e colegas de trabalho, constituindo um apoio no enfrentamento do 

sofrimento físico-psíquico. 

– As tensões e cargas psíquicas que afetaram as TAS repercutiram na dinâmica e 

equilíbrio da família, gerando sofrimento psíquico que leva à incapacidade funcional 

com abandono da profissão.  

– As TAS reportaram preocupação com o adoecimento pelo HIV e hepatite B, 

devido à possibilidade de soroconversão e à sua extensão no plano individual e na 

relação íntima familiar. 

– As crenças em saúde, a ideologia defensiva e os vieses da percepção de risco 

vulnerabilizaram a segurança das TAS.  

– As TAS reportaram maior estresse para o exercício profissional, após a 

exposição, com consequente ansiedade para agir em conformidade com o nível de 

exigência de segurança ocupacional. 

– As estruturas de atendimento, no local de trabalho e nos serviços de referência 

apresentaram potencialidades para o atendimento, mas tem agravado o sofrimento 

das TAS pela falta de organização. 

– Na experiência/vivência das TAS, as estruturas de atendimento, no local de 

trabalho e nos serviços de referência, atuaram de forma antagônica, contraditória e 

complementar expressas por: apoio-desamparo; compromisso-descompromisso; 

clima de segurança-insegurança; cuidado-descuidado; organização-desorganização; 



       ... 
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respeito-desrespeito; acolhendo ou deixando-o à mercê da própria sorte podendo 

favorecer a ocorrência de síndromes de estresse pós-trauma.  
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“Não sabemos o que se passa e isso é o que se passa” 

Ortega y Gasset 

 

O acidente de trabalho constitui uma realidade cuja significação ainda não 

foi desvelada nem mesmo por aqueles que são as vítimas desse infortúnio. 

“Efetivamente, sempre existe alguma distância entre o acontecimento e a 

consciência de sua significação” (MORIN, 2012, p.19). 

 A aproximação com a experiência/vivência do acidente das TAS constituiu 

uma oportunidade de trazer à luz uma das interfaces obscuras do trabalho e 

reconhecer a aposta da ação. Também ficou claro que as crises, geradas pelo 

acidente, agravaram todas as incertezas da ecologia da ação, da aposta, da 

estratégia e de todas as contradições emergentes e corresponderam aos processos 

de desorganização que podem desencadear reorganização regressiva ou 

progressiva. 

Foi possível observar que os sentimentos e emoções 

experienciados/vivenciados pelas trabalhadoras foram diversos, promovendo 

estados positivos e negativos, levando a repercussões nas três esferas do convívio e 

inter-relação das trabalhadoras acidentadas.  

O acidente manifestou-se como força propulsora na perspectiva de olhar 

para a própria segurança e alterar a rotina no contexto laboral, com aplicação no 

plano individual e coletivo. Levou a alteração nas práticas de proteção e segurança 

ocupacional tanto em micro quanto em macro espaços, talvez, pela iminência do 

risco-adoecimento e possível consciência do risco frente às incertezas do contexto 

laboral. 

As estruturas de atendimento às TAS, no local de trabalho e nos serviços de 

referência, demonstraram claramente a contradição das organizações sociais na sua 

tomada de decisão: apoio/desamparo; compromisso/descompromisso; clima de 

segurança/insegurança; cuidado/descuidado; organização/desorganização; 

respeito/desrespeito, entre outros. 

Sentimentos antagônicos, contraditórios e complementares que se 

evidenciaram e sugerem a necessidade de uma maior valorização e consideração 

dos aspectos psicoemocionais vivenciados pelos trabalhadores, revisão dos fluxos 
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de atendimento e sua efetividade e capacitação dos profissionais que prestam 

atendimento. 

Destacaram-se a partir do que foi exposto as contribuições da cultura 

(sistema de crenças, valores, representações e experiências compartilhadas entre 

os membros de um determinado grupo social, visões do mundo compartilhado por 

grupos) e do conhecimento na tomada de decisão.  

Nas entrelinhas dessas experiências/vivências poderam-se-ia identificar 

muitos sinais de contradições, erros e ilusões que fazem parte da condição humana. 

É preciso compreender que o acidente com material biológico é uma ocorrencia 

carregada de possibilidades. Assim, faz-se necessário empreender numa busca do 

“bem pensar” essa complexidade, inclusive a partir dos efeitos inesperados ou 

perversos do ato. Necessitamos de um conhecimento capaz de levar em 

consideração as condições da ação e a própria ação, de contextualizá-la antes, 

durante e depois. Fazer o exercício de pensar bem. 

Pensar bem é reconhecer a complexidade humana sem dissociá-la. Na 

experiência/vivência do acidente com material biológico inclui pensar nos TAS, nos 

serviços de saúde e na sociedade, interligando-os e, ao mesmo, tempo 

reconhecendo suas contradições, antagonismo, concorrências e 

complementaridades, para que assim se vislumbre a melhor trajetória que agregará 

possibilidades regeneradoras na perspectiva da ética e cuidado humano que 

recomponham a segurança e proteção dos TAS.  

Vivem-se na contemporaneidade os desafios impostos pela pós-

modernidade, embalada pelo melhor e o pior que o desenvolvimento técnico-

científico, da mundialização e globalização promoveram. Essa movimentação 

cósmica é um caminho sem volta que agrega benefícios e danos à nossa identidade 

pessoal, social e planetária. 

Impulsionados pelo quadrimotor que sustenta o sistema financeiro liberal 

(ciência-técnica-industrialização-lucro), a economia, a ciência, a cultura, a política... 

nada mais é local. Tudo está se mundializando e se tornando cada vez mais 

interdependente, e cada sociedade/comunidade/indivíduo (partes) está dependente 

do todo, e reciprocamente, o todo recebe os reflexos que afetam as partes 

continuamente, recursivamente. As relações de trabalho estão sendo alteradas pela 

flexibilização decorrente do neoliberalismo, gerando tensão e ansiedade nos 

indivíduos. 
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A mundialização regenera e atualiza as contradições: une e divide; iguala e 

desiguala; aproxima e aumenta as distâncias, de forma antagônica, complementar e 

concorrente. Não há como negar que tudo, nas interações, tem sofrido mudanças 

cujo desfecho não se conhece. E o pior é que isso reflete em todas as interfaces do 

existir planetário. Já não dá mais para restringir à existência humana porque as 

repercussões são globais. 

Alienadamente, sugestionados a viver a vida no baluarte dessa ciranda que 

não permite a perda de tempo, que incita a todo momento necessidades criadas 

pela “sociedade líquida”, incorporam-se a difusão de padrões de consumo que são 

tão amplos a ponto de abarcar todos os aspectos e atividades da vida. As 

campanhas de oferta penetram áreas da existência que, até pouco tempo, não se 

enquadravam no rol das trocas monetárias.  

Há uma agregação de valores vazios que fazem com que se busque 

desenfreadamente ter, para satisfazer as necessidades de ser. E, os moldes sociais 

da “liquidez”, faz que os TAS façam uma maratona insana atrás de vínculos 

trabalhistas para suprir as suas necessidades básicas e aquelas socialmente 

geradas. Isso representa uma pressão emocional, física e social que acaba por 

impactar na qualidade de vida no trabalho, para além da pauperização das suas 

condições tão frequentes nos contextos laborais. 

Todo erro de pensamento conduz a erros de ação que podem agravar o que 

se quer combater. Reféns da ecologia da ação, cada um de nós pode manifestar o 

melhor e o pior de si (MORIN, 2011e). Por isso, temos certeza da necessidade de 

um pensamento que nos ajude dialogar com estas e outras realidades de forma a 

reconhecer as ambivalências e contradições presentes em todos os espaços da 

existência de forma a fazermos as transformações na perspectiva da complexidade.  

As TAS descreveram suas experiências/vivências, que caracterizaram-se 

por realidades complexas, que nos permitiram inferir quão diversas e múltiplas 

interações encontra-se e quantos desfechos podem ter essas realidades.  

Assim, todos devem se sentir desafiados a fazer o exercício de aproximar 

das realidades dos TAS de forma a complexificar, ou seja, tentar ver o jogo múltiplo 

e diverso das interações, imbricações, retroações, antagonismos e os opostos de um 

mesmo fenômeno, e tentar coletivamente encontrar a melhor via para resolver ou 

evitar os males que afetam os indivíduos, os grupos e a sociedade. Do contrário, 
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continuaremos a assistir nos bastidores todas as “emergências” e seus 

consequentes danos nas várias extensões da ação. 

Entendemos que não é simples intervir em uma realidade carregada de 

tantas redes, de tantos fios entrelaçados, mas frente às possibilidades que esta 

trajetória nos muniu apresentamos algumas antigas e atualizadas estratégias que 

podem contribuir para a desconstrução e reconstrução de um ambiente e atitudes 

coerentes com a proteção e segurança profissional. Sinalizamos: 

– Estabelecer atividades sistemáticas de educação continuada e permanente que 

preveja o acolhimento introdutório e orientação do trabalhador na admissão como 

instrumento de proteção à sua saúde. 

– Elaborar estratégia de identificação das crenças e percepção de risco dos 

profissionais de saúde (institucionais e pessoais), e estabelecer planejamento de 

prevenção e controle de risco a partir das crenças e percepção de risco identificadas 

em cada cenário. 

– Envolver ativamente os trabalhadores da saúde no planejamento das atividades 

de prevenção e proteção do trabalho. 

– Estabelecer ações de supervisão permanente das medidas de proteção por meio 

de indicadores de processo e de resultados, pautadas na visão sistêmica do risco. 

– Elaborar e implementar os protocolos de atendimento ao profissional acidentado 

de forma coletiva e garantindo a sua divulgação e conhecimento, de forma a tornar 

inerente o diálogo necessário e natural com o cliente envolvido na injúria. 

– Fazer campanhas criativas de incentivo à proteção frente ao risco e prevenção 

de acidentes de modo a desconstruir falsas crenças e vieses da percepção de risco.  

– Estabelecer grupo de apoio psicossocial para atendimento e acompanhamento 

do trabalhador acidentado. 

– Promover atividade de capacitação com analise baseada na experiência (EBA) 

ou outras estratégias com abordagens problematizadoras que estimulem a 

conscientização e melhor tomada de decisão. 

– Incorporar efetivamente no contexto laboral os dispositivos de segurança e 

demais medidas de prevenção e controle de riscos. 

– Fomentar a articulação dos serviços de atendimento ao TAS acidentado de 

forma garantir um linha de cuidado integral. 

– Reformar/reorganizar o processo de construção do conhecimento do exercício 

profissional por meio dos aparelhos formadores. 
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– Estimular as intuições que atuam na formação profissional em nível de 

capacitação e pós-graduação compreenderem a sua responsabilidade técnica-

formativa no enfrentamento do risco. 

– Trabalhar junto aos usuários do serviço de saúde o risco de acidente para o TAS 

dando visibilidade e expressão a este problema. 

– Desconstruir a ideia de responsabilidade unilateral frente ao risco e danos e 

construir a ideia de responsabilidade solidária e compartilhada. 

 Entendemos que as estratégias aqui apresentadas não são inéditas e 

podem não se aplicar para vários grupos, mas o importante é compreender o 

ineditismo que é o ser humano  e sua condição enquanto ser de relação, sobretudo 

na atualidade. A estratégia em si não existe, o que existe é que ela pode ser 

descoberta e construída no grupo e para o grupo desde que se tenha o 

discernimento e capacidade de navegar a partir da ideia de complexidade, que no 

nosso caso se ancorou, sobretudo no pensamento complexo na perspectiva de 

Edgar Morin. 

A presente investigação buscou contribuir para colocar em relevo as teias da 

essencialidade que o acidente ocupacional com material biológico, 

experienciado/vivenciado pelos trabalhadores da área da saúde, com destaque para 

as suas implicações e evidenciando os papéis dos TAS e dos serviços de saúde 

para o alcance da proteção e segurança ocupacional, sobretudo no âmbito das 

políticas publicas e no estabelecimento de uma linha de cuidado integral. Espera-se 

que tenha-se realizado ao menos um pequeno alcance nesse sentido, bem como 

tenha contribuído para o avanço da ciência e enfermagem enquanto vias de 

transformação social e profissional na perspectiva da complexidade da condição 

humana. 
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APÊNDICE A –  Instrumento de coleta de dados – Entrevista. 

 

   UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE ENFERMAGEM  

REDE RISCO BIOLÓGICO - FAPEG 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS – ENTREVISTA 

 

 

ENTREVISTA _________            Horário:_____________    Data _____/______/2012. 

 

Estamos desenvolvendo um estudo sobre “os profissionais da área da saúde e as implicações 

pessoais e profissionais da exposição ocupacional a material biológico” e gostaríamos que você 

respondesse às questões a este respeito: 

 

1 – CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS: 

- Identificação:_______________________________________________________________ 

- Sexo: F    M  

- Estado civil:  

 Solteiro  Divorciado  Outros __________________ 

 Casado   Amasiado    

- Religião:  

 Católica  Metodista   Evangélica________________ 

 Batista  Presbiteriana  Outras___________________ 

- Categoria profissional: 

 Enfermeiro  Farmacêutico  Auxiliar de limpeza 

 Odontólogo  Técnico em laboratório  Estudante__________________ 

 Biomédico  Técnico em enfermagem  Outros____________________ 

 Médico  Auxiliar de enfermagem   

 

- Tempo de atuação profissional: 

 0- 4 anos e 11 meses e 29 dias 

 5 anos a 9 anos e 11 meses e 29 dias 

 10 anos a 15 anos e 11 meses e 29 dias 

 15 anos a 20 anos e 11 meses e 29 dias 

 20 anos a 25 anos e 11 meses e 29 dias 

 25 anos a 30 anos e 11 meses e 29 dias 

 Mais e 30 anos 

 

- Você, na ocasião do acidente tinha mais de um vínculo empregatício? 

 Sim  Não 

 

- Carga horária semanal na ocasião do acidente: 
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 30 horas semanais 

 40 horas semanais 

 60 horas semanais 

 40 – 60 horas semanais 

 Mais de 60 horas semanais 

 

- Razão social: 
 

 Pública  Privada  Filantrópica 

- Nível de escolaridade 
 

 Ensino fundamental  Ensino fundamental incompleto  Ensino médio 

 Ensino médio incompleto  3º Grau_____________________  3º Grau incompleto 

 Pós-graduação lato sensu  Pós-graduação stricto sensu   

- Instituição de ensino:_________________________________________________________ 

- Ano da conclusão:__________________ 

- Durante a sua formação foi abordado o tema sobre os riscos biológicos? 

 

 Sim  Não   Não se aplica 

- Para o início da sua atividade profissional a instituição promoveu alguma orientação ou formação sobre 

os riscos biológicos e as medidas de biossegurança?  

 Sim  Não    

- A instituição, periodicamente, promove alguma orientação ou formação sobre os riscos biológicos e as 

medidas de biossegurança?  

 Sim  Não    

2 – COLETA DE INCIDENTES CRÍTICOS: 

- Gostaríamos que você se lembrasse da situação em que ocorreu o seu acidente ocupacional com 

material biológico. Agora, relate-nos exatamente 

– a situação. 

– o que foi feito. 

– o que resultou. 

 

- Polaridade:  Positiva  Negativa 

 

- Tente rememorar que implicações (mudanças/repercussões positivas ou negativas) que a experiência do 

acidente e atendimento provocou em sua vida (pessoal e profissional). Agora, relate-me exatamente 

– a situação. 

– o que foi feito. 

– o que resultou.  

 

- Polaridade:  Positiva  Negativa 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________ 

- E com relação aos seus sentimentos, vc se recorda como se sentiu após o acidente e nos dias que se 

sucederam?  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

- Você se lembra de qual era sua situação vacinal contra hepatite B? 

Descreva:_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

3 – Com quem você fez o contato, em primeiro lugar, após sofrer o acidente de trabalho com material 

biológico? 

 

 Supervisor.  Médico pessoal.  

 Pronto socorro/emergência.  Colega de trabalho. 

 Controle de infecção (CCIH/SCIH).  Outros:__________________________ 

 SESMT ou comitê de segurança e saúde  ________________________________ 

 ocupacional.   

- Quanto tempo transcorreu desde o seu acidente até a chegada à unidade de referência? _____________ 

- Qual foi o tempo médio do início e término do seu atendimento? _________________________________ 

4 - Ao receber o atendimento em seu acidente com material biológico indique o número que melhor 

descreve sua experiência com o serviço/pessoa: 

1 – Discordo totalmente           2 – Discordo                       3 – Não concordo e nem discordo 

4 – Concordo                           5 – Concordo totalmente     

1. Fui atendido (a) rapidamente pela equipe de saúde. 1 2 3 4 5 

2. Fui informado (a) dos passos e sequência do atendimento (o quê fazer, onde ir, qual 

o acompanhamento para consultas médicas e exames laboratoriais). 

1 2 3 4 5 

3. Fui informado (a) sobre o tempo de acompanhamento para consultas médicas e 

exames laboratoriais. 

1 2 3 4 5 

4. Fui informado (a) sobre os efeitos colaterais dos medicamentos usados na profilaxia 

para HIV. 

1 2 3 4 5 

5. Fui informado (a) sobre a importância da adesão aos medicamentos utilizados na 

profilaxia para HIV. 

1 2 3 4 5 

6. Fui informado (a) sobre o uso de preservativos durante o acompanhamento médico e 

laboratorial pós-acidente. 

1 2 3 4 5 

7. Recebi informações suficientes sobre as condutas pós-acidente. 1 2 3 4 5 

8. Tive esclarecimento de minhas dúvidas sobre as condutas pós-acidente. 1 2 3 4 5 
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* Questão elaborada com base no Manual de implementação: programa de prevenção de acidentes com 

materiais  em serviços de saúde 2010. 

 

5 - No seu acidente teve a indicação de algum medicamento? 
 

 Não  Sim.  

- Se sim, quais ou para quê? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

6 – Você fez uso de todos os medicamentos indicados? 

 

 Não  Sim 
 

- Se não, por quê? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

7 - Você completou o acompanhamento clínico-laboratorial recomendado?     

 

 Não  Sim 

- Se não, por que não completou o acompanhamento? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

8 – Relacionado ao serviço em que você se acidentou queira, por gentileza, indicar o número que melhor 

reflete o quanto você concorda ou discorda com cada uma das afirmações. 

1 – Discordo totalmente           2 – Discordo                        3 – Não concordo e nem discordo 

4 – Concordo                           5 – Concordo totalmente     

 

9. Fui informado (a) sobre o acesso facilitado em caso de dúvidas sobre o atendimento 

ou o acidente. 

1 2 3 4 5 

10. Fui valorizado (a) como pessoa durante o atendimento pela equipe de saúde. 1 2 3 4 5 

11. Fui atendido (a) sem pressa durante a consulta (médico ou enfermeira) 1 2 3 4 5 

12. Fui atendida com privacidade e acolhimento no decorrer da consulta (médico ou 

enfermeira). 

1 2 3 4 5 

13. Senti segurança no atendimento que recebi. 1 2 3 4 5 
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1. A segurança dos trabalhadores era uma prioridade na instituição. 1 2 3 4 5 

2. Nas reuniões de equipe eram discutidas as questões de segurança do trabalhador.  1 2 3 4 5 

3. As capacitações/treinamentos abordavam as questões de segurança ocupacional. 1 2 3 4 5 

4. Frequentemente a instituição/administração encorajava e motivava o trabalhador a 

reconhecer, a identificar e a registrar os erros, as condições e as situações de risco 

de acidente com material biológico. 

1 2 3 4 5 

5. Frequentemente a instituição/administração verificava o comprometimento de cada 

trabalhador com a segurança ocupacional (adesão às medidas de proteção individual 

e coletiva e às normas de biossegurança). 

1 2 3 4 5 

6. A instituição/administração corrigia as situações de risco assim que tomava 

conhecimento delas. 

1 2 3 4 5 

7. Os coletores de  estavam disponíveis nos locais e nos momentos que necessitava 

deles para descartar agulhas e outros . 

1 2 3 4 5 

8. Os profissionais e a instituição/administração trabalhavam juntos para garantir um 

ambiente mais seguro possível para pacientes e trabalhadores. 

1 2 3 4 5 

9. Os  tinham dispositivo de segurança para prevenção de acidentes com material 

biológico. 

1 2 3 4 5 

10. Os equipamentos de proteção individual estavam disponíveis para uso em todos 

os momentos que necessitava deles. 

1 2 3 4 5 

11. Senti medo ou vergonha de ser criticado (a) ou repreendido (a) por notificar um 

acidente de trabalho com material biológico. 

1 2 3 4 5 

12. Na instituição havia norma/protocolo/rotina para notificação de exposição a 

material biológico. 

1 2 3 4 5 

13. Na instituição havia um fluxograma de atendimento ao profissional acidentado 

com material biológico. 

1 2 3 4 5 

14. Eu conhecia o fluxograma de atendimento ao profissional acidentado com 

material biológico. 

1 2 3 4 5 

15. A instituição divulgava o fluxograma de atendimento ao profissional acidentado 

com material biológico para todos os profissionais. 

1 2 3 4 5 

* Questão elaborada com base no Manual de implementação: programa de prevenção de acidentes com 

materiais  em serviços de saúde 2010. 

 

9 - Durante a sua vida profissional a quantos acidentes com material biológico você se expôs? 

 

 1 vez.  2 vezes.  3 vezes.  4 vezes.  5 vezes.  Mais vezes______. 

 

10 - Em todas as situações você procurou atendimento? 

 

 Não  Sim 

 

11 - Em todas as situações você fez o acompanhamento clínico-laboratorial? 
 

 Não  Sim 

- Se não, por quê? 
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_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

12 Diante de tudo que você aqui colocou e frente a sua experiência decorrente do acidente com material 

biológico, em sua opinião esse acidente teve alguma influência na forma como você encara/ enfrenta um 

acidente com material biológico? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

13- Sobre esse assunto tem alguma questão que você gostaria de acrescentar alguma questão... 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

12- Observações: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE 

ENFERMAGEM 

REDE RISCO BIOLÓGICO 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário (a), em uma pesquisa 

científica de uma tese de doutorado. Após ser esclarecido sobre informações a seguir, no caso de 

aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste documento. 

A presente pesquisa intitula-se “Implicações pessoais e profissionais do acidente com 

material biológico para o trabalhador da saúde” e está sendo desenvolvida pela Doutoranda 

Dulcelene de Sousa Melo, sob orientação da enfermeira Doutora Adenícia Custódia Silva e Souza, da 

Faculdade de Enfermagem, da Universidade Federal de Goiás e integra o projeto de pesquisa da 

Rede Goiana Risco Biológico da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás. 

Tem como objetivo analisar as implicações pessoais e profissionais da exposição ao 

material biológico para o trabalhador da área de saúde notificado no Centro de Referência e Saúde 

do Trabalhador de Goiânia (CEREST). Sua participação consistirá em conceder uma entrevista 

acerca do tema, para a qual será utilizado um roteiro estruturado. O tempo estimado é de 45 minutos. 

Os resultados serão utilizados sob a forma da tese de doutorado, seguido de publicação em 

eventos e periódicos científicos da área. Espera-se como resultados compreender os sentimentos 

experienciados e vivenciadas pelo profissional acidentado com material biológico e será fundamental 

dar visibilidade a esta dimensão envolvida nesse acidente de trabalho. Esse diagnóstico poderá 

evidenciar os pontos críticos e implicações do acidente, atendimento e acompanhamento pós-

acidente, fornecendo subsídios para a adequação e ajustes local na política de atendimento, para 

garantir qualidade na assistência e acompanhamento ao profissional de saúde acidentado com 

material biológico. 

Os riscos inerentes a sua participação nesta pesquisa referem-se a entrevista, propriamente 

dita. O seu nome e o da instituição envolvida não constarão na pesquisa, garantindo assim, o 

anonimato institucional e o sigilo quanto à sua identidade. Não incorrerá em ônus financeiro para 

você ou para a instituição, e será resguardado de quaisquer danos ou exposição. Além disso, tem o 

direito a pleitear indenização caso fique associado o dano a sua participação na respectiva pesquisa. 

Solicitamos a colaboração nesta pesquisa ao responder as questões propostas para a 

entrevista. Destaca-se que sua participação é livre e que poderá desistir assim que julgar pertinente 

sem nenhum dano ou constrangimento. Todos os dados coletados serão armazenados durante cinco 

anos e após, incinerados. 

As etapas do trabalho e, em especial a coleta dos dados, serão desenvolvidas com o maior 

rigor e ética, no sentido de resguardar a sua integridade física, psicológica e moral conforme os 

princípios de beneficência e não maleficência, regidos por Ministério da Saúde (1996), que prevê que 

danos previsíveis sejam evitados. 

Em caso de dúvidas sobre os seus direitos como participante nesta pesquisa, você poderá 

entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital de Doenças Tropicais, no telefone: 

(62) 3201-3675, localizado na Av. Contorno, 3556, Jardim Bela Vista - Goiânia - GO. Ainda, caso 

necessite outros esclarecimentos relativos à pesquisa ou dela decorrentes, ou caso precise, ligar 

(pode ser a cobrar) para a pesquisadora Dulcelene de Sousa Melo (62) 8149-88-04. 

De acordo com a resolução nº 196, de 10 de outubro de 1996, do Conselho Nacional de 

Saúde, que regulamenta a realização de pesquisas, envolvendo seres humanos é que solicitamos 
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sua assinatura, a qual representará estar de acordo em participar da pesquisa. O documento 

encontra-se em duas vias, uma delas é sua e a outra é do pesquisador. Em caso de recusa você não 

será prejudicado em suas atividades profissionais. Informamos que serão observados todos os 

princípios éticos que regulam pesquisa em seres humanos. 

___________________________________ 

Ms. Dulcelene de Sousa Melo. COREN 72895 

 

CONSENTIMENTO DO PARTICIPANTE 

 

Goiânia,_____/______/2012. 

 

Eu,______________________________________________________________________,

RG:_____________________,CPF:_____________________, abaixo assinado, concordo em 

participar do estudo intitulado “Implicações pessoais e profissionais do acidente com material 

biológico para o trabalhador da saúde” como sujeito voluntário(a). Fui devidamente informado (a) e 

esclarecido(a) por uma das pesquisadoras responsáveis sobre o estudo, os procedimentos 

envolvidos, assim como possíveis riscos e benefícios decorrentes da minha participação. Foi 

garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer 

penalidade ou prejuízos. 

Goiânia,_____/______/2012. 

Assinatura: _______________________________________________________________. 

Testemunhas (Não ligadas à equipe de pesquisadores) 

Nome:____________________________________________________________________ 

Assinatura: ________________________________________________________________ 

Nome: ____________________________________________________________________ 

 

Assinatura: ________________________________________________________________ 

Goiânia, ______/_______/2012. 
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APÊNDICE C – Imagens das páginas divisórias do trabalho. 
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ANEXO A – Parecer consubstanciado do comitê de ética em pesquisa. 
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ANEXO B – Imagens das páginas divisórias do trabalho. 

 

 

Imagem disponível em: http://www.taringa.net/posts/arte/11544643/Arte-Fractal-50-Flores-

Muy-Bueno-Recomendado.html 

 

Imagem disponível em: http://www.macelocarvalho.com.br/2011/05/seis-afirmacoes-com-

respeito-teologia.html 

http://www.taringa.net/posts/arte/11544643/Arte-Fractal-50-Flores-Muy-Bueno-Recomendado.html
http://www.taringa.net/posts/arte/11544643/Arte-Fractal-50-Flores-Muy-Bueno-Recomendado.html
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Imagem disponível em: http://mcemuab12.wordpress.com/rea-potencialidades-e-desafios/ 

 

 

Imagem disponível em: http://alterren.deviantart.com/art/Gift-for-Light-126711154 

http://mcemuab12.wordpress.com/rea-potencialidades-e-desafios/
http://alterren.deviantart.com/art/Gift-for-Light-126711154
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Disponível em: http://magnusti78.deviantart.com/art/The-Joy-Of-Spring-74280173 


