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RESUMO 

 

O acompanhamento clínico-laboratorial após acidente com material biológico deve 

ser realizado nas exposições ocupacionais com fonte positiva ou desconhecida.  O 

objetivo deste estudo foi analisar a epidemiologia do abandono do acompanhamento 

clínico – laboratorial entre trabalhadores da área da saúde que sofreram exposição a 

material biológico.  Estudo de coorte, desenvolvido a partir dos acidentes de trabalho 

registrados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) entre 

2006 – 2016 no município de  Goiânia - Goiás. Os dados foram analisados no Stata 

com estatística descritiva e analítica. Haviam 7.265 acidentes notificados no período 

do estudo. Desses foram avaliadas 2.104 exposições, nas quais a maioria dos 

trabalhadores era do sexo feminino, tinha ensino médio completo e pertencia a 

equipe de enfermagem, cujos acidentes ocorreram com maior frequência por lesão 

percutânea (72,6%), envolvendo agulhas com lúmen (56,1%), que foram utilizadas 

para administração de medicamentos ou punção de acesso vascular. Na maioria das 

exposições (60,1%) a pessoa fonte era conhecida e a conduta profilática mais 

recomendada foi a quimioprofilaxia contra o VIH. A taxa de abandono do 

acompanhamento clínico – laboratorial foi de 41,5%. Na análise multivariada 

verificou-se que as chances de interrupção do seguimento foram maiores entre os 

trabalhadores com idade igual ou maior a 40 anos, pertencentes às equipes de 

enfermagem, odontologia e do serviço de limpeza, que não estavam utilizando o 

avental no momento da exposição, sofreram lesão por outros objetos que não eram 

agulha com lúmen,  trabalhavam com carteira assinada,  não tiveram a emissão da 

comunicação de acidente de trabalho e recusaram a quimioprofilaxia contra o VIH. 

Constatou-se ainda que os acidentados expostos durante a realização de 

procedimentos na lavanderia ou na lavagem de material apresentaram menor 

chance de abandono. Frente a elevada taxa de abandono encontrada sugere-se a 

implementação de estratégias para garantir o seguimento e reduzir o risco para o 

trabalhador.  

 

Palavras-chave: perda de seguimento, profilaxia pós-exposição, trabalhadores da 

saúde, acidente de trabalho 



ABSTRACT 

 

Clinical-laboratory follow-up after an accident with biological material should be 

performed at occupational exposures with a positive or unknown source. The 

objective of this study was to analyze the epidemiology of occupational accidents 

with exposure to biological material among health workers who abandoned clinical-

laboratory follow-up. Cohort study developed from work accidents registered in the 

SINAN (National Institute of Public Health) Information System between 2006 and 

2016 in the city of Goiania - Goias. Data were analyzed in Stata with descriptive and 

analytical statistics. During the study period, 7,265 accidents were reported. Of these, 

2,104 exposures were analyzed and the majority of the workers were females, with 

completed high school and belonged to the nursing team. The accidents occurred 

mostly due to percutaneous injury (72.6%), involving lumen needles (56.1%) which 

were used for drug administration or vascular access puncture. In most exposures 

(60.1%) the resource person was known and the most recommended prophylaxis 

was chemoprophylaxis against VIH. The dropout rate of clinical and laboratory follow-

up was 41.5%. In the multivariate analysis, it was observed that the chances of 

interruption of follow-up were higher among workers aged 40 or over, belonging to 

the nursing, dentistry and cleaning staff, who were not using personal protective 

equipment (apron) at the time of exposure, were injured by other objects that were 

not a lumen needle, were working on the books, had not been issued with a work 

accident report and refused chemoprophylaxis against VIH. It was also observed that 

the injured persons exposed during procedures in the laundry or in the washing of 

material presented less chance of drop-out. It is concluded that the interruption of 

follow-up is a multifactorial event, influenced by the care offered after the exposure, 

the support of the employer and the convictions of the injured. 

 

Key words: loss of follow-up; post-exposure prophylaxis; health workers; occupation 

accident. 

 

 

 



RESUMEN 

 

El seguimiento clínico-laboratorial después de un accidente con material biológico 

debe ser realizado en las exposiciones ocupacionales con fuente positiva o 

desconocida. El objetivo de este estudio fue analizar la epidemiología de los 

accidentes de trabajo con exposición a material biológico entre trabajadores del área 

de la salud que abandonaron el seguimiento clínico-laboratorial. El estudio de 

cohorte, desarrollado a partir de los accidentes de trabajo registrados en el Sistema 

de Información de Agravios de Notificación (SINAN) entre 2006 y 2016 en el 

municipio de Goiânia-Goiás. Los datos fueron analizados en el Stata con estadística 

descriptiva y analítica. En el período del estudio, había 7.265 accidentes notificados. 

En el presente estudio se analizaron los resultados obtenidos en la investigación de 

la enfermedad de Chagas, que se utilizaron para la administración de medicamentos 

o la punción de acceso vascular. En la mayoría de las exposiciones (60,1%) la 

persona fuente era conocida y la conducta profiláctica más recomendada fue la 

quimioprofilaxis contra el VIH. La tasa de abandono del seguimiento clínico-

laboratorial fue de 41,5%. En el análisis multivariado se verificó que las posibilidades 

de interrupción del seguimiento fueron mayores entre los trabajadores con edad 

igual o mayor a 40 años, pertenecientes a los equipos de enfermería, odontología y 

del servicio de limpieza, que no estaban utilizando equipo de protección individual 

(delantal) en el momento de la exposición, sufrieron lesión por otros objetos que no 

eran aguja con lumen, trabajaban con cartera firmada, no tuvieron la emisión de la 

comunicación de accidente de trabajo y rechazaron la quimioprofilaxis contra el VIH. 

Se constató además que los accidentados expuestos durante la realización de 

procedimientos en la lavandería o en el lavado de material presentaron menor 

probabilidad de abandono. Se concluye que la interrupción del seguimiento es un 

evento multifactorial, influenciado por la atención ofrecida después de la exposición, 

por el apoyo del empleador y por las convicciones de los accidentados. 

 

Palabras clave: pérdida del seguimento; profilaxis post-exposición; trabajadores de 

la salud; accidente de trabajo. 
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        1. INTRODUÇÃO  

 

A constituição federal brasileira define a saúde como um direito de todos e 

dever do estado, garantido mediante políticas públicas que visem à redução do risco 

de adoecimento, além do acesso universal às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação (MINISTÉRIO DA CASA CIVIL, 1988). Neste contexto a 

saúde do trabalhador é inserida no Sistema Único de Saúde (SUS) por meio de 

serviços que compõem a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do 

Trabalhador (RENAST) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012a). 

Um dos componentes que integram a RENAST é o Centro de Referencia em 

Saúde do Trabalhador (CEREST). Este serviço é responsável por desenvolver ações 

de educação permanente, promoção, vigilância e assistência à saúde dos 

trabalhadores; além de oferecer apoio matricial a rede de atenção à saúde; e atuar 

como articulador das ações intra e intersetoriais relacionadas à saúde do trabalhador 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012a).  As ações de vigilância realizadas pelo CEREST 

apontam que a exposição ocupacional a material biológico é um dos agravos 

relacionados ao trabalho, com maior número de notificação no Brasil (MINISTÉRIO 

DO TRABALHO E EMPREGO, 2015). 

O acidente de trabalho com material biológico (ATMB) consiste no contato 

do indivíduo com sangue e/ ou outros fluídos biológicos durante a jornada laboral. 

Sendo que as exposições mais frequentes ocorrem por inoculação percutânea, 

contato direto com a pele e/ou mucosas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010; SOUZA-

BORGES; RIBEIRO; OLIVEIRA, 2014). O risco do ATMB varia de acordo com o tipo 

de exposição, gravidade, tamanho da lesão, presença e volume de sangue 

envolvido, condições clínicas da fonte e condutas profiláticas aplicadas (CARDO et 

al., 1997).  

O ATMB pode expor os trabalhadores a mais de 60 tipos diferentes de 

patógenos, incluindo vírus, bactérias, parasitas e fungos (TARANTOLA; 

ABITEBOUL; RACHLINE, 2006). Entretanto  os micro-organismos de maior 

relevância epidemiológica são os vírus das hepatites B (VHB) e C (VHC) e o vírus da 

imunodeficiência humana (VIH). Estimativas apontam que o risco de soroconversão 
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após exposição percutânea é de 30% para VHB, 1,8% para VHC e 0,3% para o VIH, 

caso a fonte seja positiva (CARDO et al., 1997). 

A melhor maneira de proteger a saúde do trabalhador é investir na 

prevenção do acidente ocupacional com material biológico. Desenvolvendo 

atividades de educação permanente que orientem o trabalhador a respeito do risco 

biológico e estimulem o uso adequado dos equipamentos de proteção individual 

(EPI), a higiene periódica das mãos, o manuseio seguro dos perfurocortantes, o 

manejo apropriado dos resíduos, a vacinação completa contra hepatite B, difteria e 

tétano e, após os acidentes, instituir oportunamente as medidas profiláticas pós – 

exposição (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 2005; CENTERS FOR 

DISEASE CONTROL AND PREVENTION, 2008; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017b).  

O ATMB é uma urgência médica e as medidas profiláticas pós - exposição 

devem ser realizadas logo após a sua ocorrência. No local do acidente o trabalhador 

deverá lavar a área exposta e comunicar à chefia que buscará identificar a fonte, 

coletar os termos de consentimento e sangue da fonte, além de encaminhar o 

acidentado para a unidade de referência juntamente com os documentos 

preenchidos e quando possível a amostra da pessoa fonte (CENTERS FOR 

DISEASE CONTROL AND PREVENTION, 2008; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017b).  

Na unidade de referência deverá ser realizado os testes rápido da fonte e do 

trabalhador, além do encaminhamento da amostra para execução das sorologias, é 

feito a prescrição da conduta profilática para o VIH (antirretrovirais) ou VHB (vacina 

e/ ou imunoglobulina), início da quimioprofilaxia, orientação, preenchimento da 

comunicação de acidente de trabalho, notificação da exposição e quando necessário  

encaminhamento do acidentado para continuidade do acompanhamento clínico – 

laboratorial (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010; 2015b; 2016b; 2017b). 

As unidades de saúde que são referência para o atendimento do trabalhador 

exposto a material biológico são pactuadas na Comissão Intergestores Bipartite.  Na 

pactuação realizada em Goiás no ano de 2016 foram definidas oito unidades de 

referência para o primeiro atendimento em Goiânia. Entretanto alguns serviços não 

apresentaram condições de funcionamento e foram retirados dessa rede. Assim em 

Goiânia até o mês de julho de 2018, existiam seis unidades de referência 

implementadas, a saber: Centro Integrado de Atenção Médico Sanitária (CIAMS) 
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Novo Horizonte, Centro de Atenção Integrada à Saúde (CAIS) Novo Mundo, CAIS 

Cândida de Moraes, CAIS Jardim Guanabara, CAIS Chácara do Governador, CAIS 

Campinas e Maternidade Nascer Cidadão. Integrado a esta rede está o Hospital de 

Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad, referência para os municípios do interior do 

estado que não tem unidades disponíveis para o primeiro atendimento e 

acompanhamento do trabalhador exposto a material biológico (SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE, 2016).  

Após o primeiro atendimento na unidade de referência o trabalhador deverá 

ser encaminhado para o acompanhamento clínico – laboratorial. O acidentado terá 

indicação de fazer o seguimento se a situação sorológica da pessoa fonte for 

desconhecida ou positiva para VIH, hepatite B ou C (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2017b). Em Goiânia o Cerest regional é o serviço responsável pelo seguimento dos 

trabalhadores que residem nos municípios das regionais central, rio vermelho e 

oeste II, que correspondem a um total de 56 municípios pertencentes a sua área de 

abrangência (SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, 2016).  

Durante o acompanhamento clínico – laboratorial o infectologista realiza 

avaliação da quimioprofilaxia, monitoramento da toxicidade dos antirretrovirais, 

solicitação de exames laboratoriais e prescrição de outras condutas pós-exposição. 

Ademais o acidentado também é orientado a respeito dos cuidados que deverão ser 

implementados até que o risco de soroconversão seja descartado. Os casos em que 

o trabalhador for infectado após ATMB deverão ser encaminhados para o 

acompanhamento nos serviços especializados em doenças infectocontagiosas 

(CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION, 2008; MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2015b; 2016b).  

As condutas profiláticas realizadas durante o seguimento clínico – 

laboratorial são fundamentais para diminuir o risco ocupacional. Quando aplicadas 

oportunamente podem reduzir as possibilidades de soroconversão para o VIH em 

até 81% (CARDO et al., 1997).  Mesmo com o nível de proteção das condutas 

profiláticas e do risco de soroconversão após acidente com material biológico, 

muitos trabalhadores abandonam o acompanhamento.  Ou seja, não comparecem 

as consultas ambulatoriais, assim como não realizam os exames laboratoriais 

preconizados  (ALMEIDA et al., 2015; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017b). 
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O abandono do acompanhamento clínico – laboratorial após ATMB é uma 

realidade frequente nos países em desenvolvimento. Uma pesquisa realizada em 

Malawí relatou a baixa adesão ao seguimento, principalmente nos casos em que o 

acidentado precisava realizar mais de duas consultas de retorno (MAATEN et al., 

2010). Outro estudo desenvolvido em Gana  mencionou que apenas 62,6% dos 

trabalhadores expostos, completaram todo o programa de profilaxia recomendado 

após exposição ocupacional (TETTEH et al., 2013). 

O Brasil, assim como as pesquisas realizadas em outros países, tem 

apresentado estudos relatando a baixa taxa de adesão ao acompanhamento clínico 

– laboratorial. Pimenta et al. (2013) descreveu que 28,6% dos trabalhadores 

expostos a material biológico não procuraram atendimento especializado. Já 

Escudero; Furtado e Medeiros (2015) referiram que apenas 54,0% dos acidentados 

realizaram todo o seguimento recomendado, mesmo após a implementação de um 

protocolo pós-exposição para a busca ativa do trabalhador, com chamadas 

telefônicas e envio de correspondências. 

A realidade encontrada em Goiás durante o acompanhamento clínico - 

laboratorial após acidente com material biológico não difere da apresentada em 

outras regiões brasileiras. Ou seja, altas taxas de abandono do seguimento têm sido 

descritas por estudos realizados no estado. Uma dessas pesquisas encontrou que 

apenas 13,6% dos trabalhadores da limpeza e conservação de serviços de saúde 

fizeram o acompanhamento completo após a exposição (REAM et al., 2015). Já 

Lima et al. (2012) encontraram uma adesão ainda menor, de apenas 2,2%, entre os 

estudantes de odontologia que tiveram contato com material potencialmente 

infectante. Entretanto, não foram encontrados trabalhos que avaliaram 

especificamente o abandono do acompanhamento clínico-laboratorial entre os 

profissionais acidentados.  

O abandono do acompanhamento após ATMB pode ocorrer devido as 

seguintes características do acidente: tipo de exposição, condição clínica da pessoa  

fonte, efeitos adversos da quimioprofilaxia e período de duração do seguimento 

(MARZIALE; NISHIMURA; FERREIRA, 2004; ALMEIDA et al., 2015; LUIZE et al., 

2015b). Além do mais a rede pactuada para atender o trabalhador exposto a material 

biológico também exerce influência sobre os abandonos, quando ocorre demora no 
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atendimento, falta de organização, despreparo técnico da equipe responsável pela 

assistência ao acidentado e os serviços de referência ficam distantes do local onde 

ocorreu a exposição (PIMENTA et al., 2013a; ALMEIDA et al., 2015). 

O perfil do trabalhador exposto a material biológico também pode contribuir 

com a interrupção do seguimento clínico-laboratorial, quando ocorre: histórico prévio 

de múltiplas exposições, banalização do risco do acidente, esquecimento das datas 

de consulta, conhecimento insuficiente a respeito das condutas profiláticas 

preconizadas pelo Ministério da Saúde, jornadas laborais exaustivas, medo de 

soroconversão, constrangimento ao solicitar autorização de exame para a pessoa 

fonte, baixos níveis de escolaridade e de renda (MARTINS; PEREIRA; FERREIRA, 

2010; PIMENTA et al., 2013a; ALMEIDA et al., 2015). 

Por outro lado as empresas onde ocorrem o ATMB também podem 

influenciar a interrupção do acompanhamento, por não monitorar o acidentado após 

a exposição, dificultar o acesso aos serviços de referência, deixar de investir em 

atividades de educação continuada que esclareçam os riscos existentes após este 

tipo de acidente e a importância das condutas profiláticas (MIRANDA et al., 2011; 

WALL et al., 2011; CLAUDIO et al., 2013). 

Ao abandonar o acompanhamento clínico – laboratorial após acidente com 

material biológico, o trabalhador perde o acesso a algumas condutas importantes, 

tais como: continuidade da quimioprofilaxia, prescrição de outras condutas 

profiláticas, adequação do regime terapêutico de acordo com a sua situação clínica, 

repetição das sorologias para o VIH, hepatites B e C, orientações a respeito das 

medidas de prevenção que devem ser implementadas enquanto houver o risco de 

soroconversão, apoio psicológico e trabalhista frente ao acidente. Isso aumenta o 

risco de infecção, intensifica o sofrimento emocional do acidentado, coloca em risco 

a saúde de outras pessoas do seu convívio social e ainda dificulta o acesso a 

benefícios previdenciários em caso de soroconversão (INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL, 2008; KUHAR et al., 2013; OLIVEIRA; PAIVA, 2014).  

O abandono do seguimento clínico - laboratorial após ATMB é uma realidade 

recorrente.  Apesar de alguns estudos nacionais e internacionais apresentarem altas 

taxas de abandono, eles pouco descrevem quais os fatores que estão associados a 

interrupção do seguimento após exposição ocupacional a material biológico. Espera-
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se que a caracterização dos acidentados que abandonaram o acompanhamento 

clínico - laboratorial, a partir das notificações registradas no SINAN, produza 

informações que subsidiem políticas públicas para maior proteção à saúde do 

trabalhador.  

O meu interesse pelo estudo do abandono do acompanhamento surgiu 

quando ingressei no CEREST, para atuar como enfermeira na vigilância dos ATMB. 

Em Goiânia - Goiás todas as fichas de notificação deste agravo são encaminhadas 

para o CEREST. Este serviço é responsável pela investigação, digitação e 

encerramento dos acidentes no Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

(SINAN). 

Durante a vigilância das exposições ocupacionais a material biológico 

observei que eram frequentes os casos de abandono do acompanhamento clínico – 

laboratorial. Esse fato despertou a minha preocupação com o trabalhador, que ao 

interromper o seguimento deixa de ter acesso às condutas profiláticas que são 

importantes para a proteção da sua saúde e ainda perde direitos previdenciários 

fundamentais, caso ocorra soroconversão.  

Diante desse contexto formulou-se o questionamento: quais são os fatores 

associados ao abandono do acompanhamento clínico – laboratorial, quando ele é 

indicado, após exposição ocupacional a material biológico no município de Goiânia - 

Goiás?  
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2. OBJETIVOS 

2.1. Geral: 

- Analisar a epidemiologia do abandono do acompanhamento clínico – laboratorial 

entre os trabalhadores da área da saúde que sofreram acidente material biológico. 

 

2.2. Específicos:  

- Descrever o perfil sociodemográfico e epidemiológico dos trabalhadores da área da 

saúde com indicação de seguimento clínico – laboratorial após acidente com 

material biológico.   

- Caracterizar o seguimento clínico - laboratorial dos trabalhadores da área da 

saúde, vítimas de acidentes com material biológico, quando indicado.  

- Estimar a prevalência do abandono do acompanhamento clínico – laboratorial dos 

trabalhadores da área da saúde, vítimas de acidentes com material biológico.  

- Identificar os possíveis fatores associados ao abandono do seguimento clínico - 

laboratorial dos trabalhadores da área da saúde, vítimas de acidentes com material 

biológico.  
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1. Construção da saúde do trabalhador no sistema único de saúde 

A saúde do trabalhador é uma das atribuições do Sistema Único de Saúde 

(SUS) desde a sua criação em 1988. Ela é compreendida como sendo conjunto de 

atividades que se destina à promoção e proteção assim como recuperação da saúde 

dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de 

trabalho (MINISTÉRIO DA CASA CIVIL, 1990). 

 Após a criação da SUS as ações de saúde do trabalhador estavam sendo 

realizadas de forma isolada e desarticulada. O que originou debates sobre a 

necessidade de uma nova organização deste setor em todos os níveis de atenção, 

(LACAZ, 2007; LEÃO; VASCONCELLOS, 2011). Nesse contexto histórico 

aconteceram alguns marcos importantes para a saúde do trabalhador, a saber: 2ª 

Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador; a publicação da Norma Operacional 

de Saúde do Trabalhador; da Instrução Normativa de Vigilância em Saúde do 

Trabalhador; e Portaria n° 1.339/99, que instituiu a Listagem de Doenças 

Relacionadas ao Trabalho (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1998; 1999; LEÃO; 

VASCONCELLOS, 2011).  

Todas essas discussões culminaram na criação da Rede Nacional de 

Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (RENAST) que foi instituída pela Portaria 

GM/MS n° 1.679 de 2002, para articular as ações de saúde do trabalhador entre as 

três esferas de governo. Fazem parte desta rede os centros de referência em saúde 

do trabalhador e os serviços de assistência primária, secundária e terciária. Ao longo 

dos anos a RENAST tem sido amplamente discutida, revisada e ampliada (LEÃO; 

VASCONCELLOS, 2011; MACHADO et al., 2013).  

A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora (PNSTT) foi 

publicada pela Portaria 1.823 em 2012 para “[...] definir princípios, diretrizes e 

estratégias para a atenção integral à saúde do trabalhador, com ênfase na vigilância 

[...] e redução da morbimortalidade decorrente dos... processos produtivos”. Todos 

os trabalhadores são contemplados pela PNSTT, independentemente do seu vínculo 

empregatício e local de atuação (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012, p.1).  
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Uma das estratégias para implementação da RENAST é a estruturação dos 

Centros Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2009; MACHADO et al., 2013). Esses serviços são responsáveis por oferecer 

suporte técnico e apoio matricial, as ações de educação permanente, promoção, 

vigilância e assistência à saúde dos trabalhadores; além de atuar na organização 

das ações intra e intersetoriais de saúde do trabalhador, como pólo irradiador de 

ações e experiências de vigilância em saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012a).  

Reconhecendo a importância dos CEREST para a saúde do trabalhador o 

Ministério da Saúde repassa incentivos financeiros para a habilitação desses 

serviços especializados em todo o país. A portaria mais recente que trata sobre a 

habilitação dessas unidades é a 2.978 publicada pelo Ministério da Saúde em 2011. 

Ela amplia para 210 a quantidade de CEREST passíveis de implantação no território 

nacional. Entretanto existem 208 serviços habilitados no Brasil, no que se refere à 

abrangência são 26 unidades estaduais e 182 regionais (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2011a).  

A habilitação de cada CEREST deve ser pactuada na Comissão 

Intergestores Bipartite. Logo em 2018 existem no estado de Goiás sete CERESTs 

habilitados, sendo um de abrangência estadual e seis regionais implantados em 

Anápolis, Ceres, Formosa, Itumbiara, Goiânia e Rio Verde. O CEREST regional 

Goiânia foi o primeiro a ser implantado no estado em 2003 por meio da resolução 19 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006), atualmente a sua área de abrangência é composta 

por 56 municípios localizados nas regionais de saúde Central, Oeste II e Rio 

Vermelho (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011a).                                            

Todos os centros de referência em saúde do trabalhador (CEREST) 

independente da sua abrangência, estadual ou regional, devem atuar de acordo com 

os seguintes princípios e diretrizes: universalidade, integralidade, participação da 

comunidade, descentralização, hierarquização, equidade e precaução. O seu 

principal foco deve ser as ações de vigilância com o intuito de evitar novos acidentes 

e o possível adoecimento. Contudo o CEREST também é responsável pela 

assistência dos trabalhadores que se acidentaram ou adoeceram devido às 

condições laborais  (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012a).  
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Um dos enfoques do CEREST são as doenças ocupacionais que ocorrem 

devido às atividades laborais desempenhadas pelo trabalhador. Elas podem ser 

divididas em doenças profissionais quando o risco de adoecimento é presumido 

devido à atividade desempenhada; ou como doenças de trabalho quando o 

adoecimento é proveniente da maneira na qual a atividade laboral é executada 

(OLIVEIRA, 2013).  

Segundo os dados do MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (2015) 

em 2014 ocorreram no Brasil 180.901 afastamentos do trabalho por doenças 

ocupacionais, o que representa um aumento de 9,4% se comparado com 2004 

quando ocorreram 165.332 afastamentos. Sendo que as cinco atividades 

econômicas com o maior número de afastamentos foram administração pública, 

atendimento hospitalar, construção civil, fabricação de compressores para uso não 

industrial, peças e acessórios, e atendimento bancário.  

No ambiente laboral além das doenças ocupacionais os profissionais podem 

estar sujeitos a acidentes. De acordo com a Previdência Social acidente de trabalho 

é aquele que acontece durante o exercício do trabalho para a empresa, provocando 

lesão corporal ou perturbação funcional, que resulte na perda ou redução da 

capacidade laboral ou culmine no óbito (MINISTÉRIO DA CASA CIVIL, 1991). 

Pastore; Eishhorts e Marx (2011) afirmam que o Brasil gasta por ano em 

média 71 bilhões de reais com acidentes de trabalho. Todo esse gasto é direcionado 

para o pagamento de primeiros socorros, substituição de equipamentos e materiais 

avariados, interrupção da produção, retreinamento de mão-de-obra, pagamento de 

horas-extras, recuperação dos acidentados, salários pagos aos trabalhadores 

afastados e indenizações. Ademais ao prejuízo financeiro relacionado com o 

acidente ocupacional compromete diretamente a imagem da empresa e a saúde do 

trabalhador.  

Muitas vezes o acidente de trabalho afasta definitivamente o acidentado das 

suas atividades laborais, por provocar incapacidades permanentes que tornam o 

trabalhador inapto à função. Então além da dor em relação ao acidente o indivíduo e 

a família têm que enfrentar a redução no orçamento e os gastos extras com a 

assistência e acomodação do acidentado. Há acidentes ainda mais graves que 

culminam no óbito do trabalhador (PASTORE; EISHHORTS; MARX, 2011). 
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 Todas as possíveis consequências relacionadas aos acidentes de trabalho 

revelam que o melhor caminho é o investimento nas medidas de prevenção para 

evitar a ocorrência de novos incidentes. Cabe às empresas o planejamento e 

implementação de todos esses cuidados (MINISTÉRIO DA CASA CIVIL, 1943). Ao 

investir nas medidas de prevenção o empregador reduz os gastos com acidentes/ 

adoecimentos e ainda preserva o direito do profissional de trabalhar em um 

ambiente seguro (MINISTÉRIO DA CASA CIVIL, 1988). 

Todo acidente laboral que ocorre com trabalhador segurado pela previdência 

social deve ser registrado no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio 

por meio da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT). O preenchimento desse 

documento é uma obrigação da empresa contratante e deve acontecer até o 

primeiro dia útil após o acidente sofrido pelo trabalhador (FERNANDES; RIBEIRO; 

CAMILO, 2016).  

Além de preencher a CAT a empresa também deve notificar o acidente ao 

Ministério da Saúde. Essa exigência entrou em vigor em 2004 com a publicação da 

portaria 777, que definiu os procedimentos para notificação compulsória de agravos 

à saúde do trabalhador em serviços sentinelas do SUS, dentre eles o ATMB. 

Posteriormente essa portaria foi revogada e os agravos ocupacionais foram incluídos 

na listagem geral das doenças/ acidentes de notificação compulsória em vigência no 

Brasil (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004).  

A última portaria que trata da questão da notificação compulsória no Brasil é 

a n° 204/ 2016 que foi publicada pelo Ministério da Saúde com a relação das 

doenças e acidentes que são de notificação compulsória no território brasileiro.  Dos 

agravos relacionados ao trabalho estão contemplados nesta normativa a intoxicação 

exógena, o acidente de trabalho grave e a exposição ocupacional a material 

biológico (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016c).  

A notificação dos agravos relacionados ao trabalho acontece com o  

preenchimento de fichas elaboradas pelo Ministério da Saúde, que alimentam o 

Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Os dados desse sistema 

apontam que o acidente de trabalho com material biológico é o segundo agravo à 

saúde do trabalhador mais notificado no Brasil, só em 2014 foram registrados 47.292 

acidentes (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 2015). 
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Em Goiânia as fichas notificação de ATMB são encaminhadas para o 

CEREST Regional, que realiza a digitação e o encerramento no SINAN. Contudo, 

quando esses acidentes ocorrem em uma unidade de saúde com núcleo de 

vigilância hospitalar, o próprio serviço digita e encerra o caso no sistema e 

posteriormente encaminha a ficha para o CEREST que monitora todas notificações 

registradas no município. NEVES (2016) identificou que entre 2006 e 2014 foram 

notificadas em Goiânia 6.013 ATMB envolvendo trabalhadores da área da saúde.   

3.2. Exposição ocupacional a material biológico 

 

O acidente de trabalho com material biológico (ATMB) é o contato direto dos 

profissionais durante a jornada laboral com agentes biológicos potencialmente 

infectantes, presentes no sangue, sêmen, secreções vaginais, líquido amniótico, 

líquor, líquido articular ou líquidos de serosas (peritoneal, pleural, pericárdico) 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015b).  

O ATMB não acomete exclusivamente os profissionais da equipe de saúde. 

Eles também podem ocorrer com trabalhadores de outras áreas. Os dados 

divulgados pelo Ministério da Saúde em 2014 mostram a exposição de profissionais 

responsáveis pela limpeza urbana, tintureiros, motoristas e profissionais da 

segurança pública (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015b). Contudo, os Trabalhadores da 

Área da Saúde (TAS) atuam em ambientes com elevado risco biológico e como 

consequência tem um contato frequente com agentes infecciosos (CENTERS FOR 

DISEASE CONTROL AND PREVENTION, 2008; ARAÚJO; SILVA, 2014).  

O processo de trabalho desenvolvido pelos profissionais de saúde é 

insalubre. Uma vez que o ambiente laboral onde eles atuam facilita o contato com 

fluídos biológicos que podem estar contaminados, com uma ampla diversidade de 

micro-organismos patogênicos (SARQUIS; FELLI, 2009; VIEIRA; PADILHA; 

PINHEIRO, 2011; VILELA et al., 2015).  

Vale ressaltar que a intensidade do risco biológico varia de acordo com a 

unidade onde ele ocorre (DONATELLI et al., 2015). Há setores no serviço de saúde 

onde a exposição laboral é mais recorrente, porque o TAS atua em um ritmo de 

trabalho acelerado e estressante. Consequentemente a quantidade de ATMB é 

maior no centro cirúrgico, serviços de emergência e de cuidados intensivos (LUIZE 

et al., 2015b). Nessas unidades o risco biológico também varia de acordo com as 
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atividades desempenhadas por cada categoria profissional (PAIVA; OLIVEIRA, 

2011).  

O risco de ocorrência do ATMB é proporcional ao contato com os fluídos 

biológicos (PAIVA; OLIVEIRA, 2011). Logo os acidentes são mais prevalentes entre 

os técnicos e auxiliares de enfermagem, que realizam assistência ininterrupta ao 

pessoa e são responsáveis por cerca de 60% dos procedimentos realizados nos 

serviços de saúde (ARAÚJO et al., 2012; DONATELLI et al., 2015). No Brasil, 

segundo dados do Ministério da Saúde, só no ano de 2014 ocorreram 23.466 ATMB 

envolvendo essas categorias profissionais, o que corresponde a 49,6% dos 

acidentes notificados neste mesmo ano (MINISTÉRIO DO TRABALHO E 

EMPREGO, 2015).  

A exposição do TAS ao material biológico pode ocorrer por via percutânea, 

com lesões provocadas por instrumentos perfurantes e cortantes; mucosas, por 

contato do material com olho, nariz, boca ou genitália; cutânea, por meio da pele não 

íntegra; ou mordeduras humanas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010; 2015b).  

Dos tipos possíveis de exposição ocupacional a material biológico a mais 

notificada é a percutânea (DONATELLI et al., 2015). O Centers for Disease Control 

and Prevention (CDC) estimou que por ano nos Estados Unidos acontecem em 

média nos hospitais mais de 1000 acidentes percutâneos por dia (CENTERS FOR 

DISEASE CONTROL AND PREVENTION, 2008). No Brasil, em 2014, o Ministério da 

Saúde informou que 56,7% dos ATMB foram provocados por instrumentos 

perfurocortante (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015b).  

Os trabalhadores da área da saúde sofrem exposições percutâneas 

principalmente durante a realização de punção venosa, manejo de resíduos, 

administração de medicação subcutânea e soroterapia (MARZIALE et al., 2014; 

KHALIL et al., 2015; BARROS et al., 2016). Este tipo de exposição é preocupante 

porque favorece o contato dos profissionais com sangue, material biológico, que 

pode transmitir mais de 60 tipos diferentes de patógenos (TARANTOLA; 

ABITEBOUL; RACHLINE, 2006). 

 O acidente de trabalho com material biológico deve ser compreendido como 

um evento multicausal onde vários fatores predisponentes favorecem a sua 

ocorrência. Esses elementos estão relacionados com as condições de trabalho 

(ausência de programa de educação continuada, sobrecarga de trabalho, déficit de 
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segurança organizacional, pouco investimento medidas de proteção coletiva, 

escassez de recursos humanos, realização de muitos procedimentos invasivos, falta 

de materiais e equipamentos de segurança); comportamento individual dos 

trabalhadores (desconhecimento do risco de infecção, tensão, percepção 

insuficiente a respeito do risco ocupacional exposto, estresse, falta de destreza 

pessoal e desconsideração das precauções padrão) (WALL et al., 2011; VALIM et 

al., 2014; VILELA et al., 2015).  

Reconhecer a multicausalidade do ATMB significa romper com uma visão 

obsoleta, a qual atribui exclusivamente ao trabalhador a responsabilidade pelo 

acidente. Na realidade a exposição ao material biológico não acontece 

simplesmente por falta de atenção do trabalhador ou desrespeito as normas. Uma 

vez que esse tipo de acidente é resultante do clima organizacional da instituição. 

Afinal a segurança no trabalho é um processo em constante aperfeiçoamento e não 

como algo inerente a empresa (DONATELLI et al., 2015). 

 É importante enfatizar também as implicações que esse tipo de exposição 

traz para o local de ocorrência do acidente, o trabalhador e seus familiares. De todos 

os afetados pelo acidente o dano maior é sempre para a pessoa exposta. Ela 

vivencia momentos de angústia, medo (pela perda do emprego, aquisição de uma 

doença, rejeição familiar), preocupação, indecisão, raiva, culpa, desespero, 

vergonha, incompetência, ansiedade, insegurança e efeitos colaterais da profilaxia. 

Todos esses fatores repercutem diretamente no convívio familiar e no ambiente 

laboral, levando a queda no rendimento profissional, prejuízos na qualidade da 

assistência prestada e afastamentos do trabalho (SARQUIS; FELLI, 2009; WALL et 

al., 2011; MARZIALE et al., 2014).  

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) no ano 2000 ocorreram 

mais de três milhões de acidentes com material biológico envolvendo trabalhadores 

da saúde. Sendo que, essas exposições podem resultar em 66.000 profissionais 

infectados pelo Vírus da Hepatite B (VHB), 16.000 pelo Vírus da Hepatite C (VHC) e 

1.000 profissionais com o Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH) 

(PRÜSS‐ÜSTÜN; RAPITI; HUTIN, 2005). Entre esses agentes etiológicos o vírus 

que tem maior infectividade é o VHB, apenas uma partícula viral pode levar a 

infecção. Ademais o VHB sobrevive por até sete dias fora do corpo humano e ainda 

se replica em torno de 1011 cópias (m/l) por dia, enquanto os vírus VHC e VIH 
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atingem 109 cópias (m/l) por dia (FONSECA, 2007).  

O vírus da hepatite B (VHB) pertence à família hepadnaviridae e tem 

tropismo pela célula hepática. Ele pode causar desde infecções assintomáticas até 

doença hepática aguda ou crônica, cirrose e câncer hepático. A sua principal via de 

transmissão é a sexual, mas também podem acontecer contato com o vírus por via 

parenteral e vertical (FONSECA, 2007; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015a). Segundo 

os dados apresentados por KAPOOR e KOTTILIL (2014) há no mundo 240 milhões 

de pessoas infectadas cronicamente pelo VHB. No Brasil 17.000 casos novos de 

hepatite B são diagnosticados anualmente (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016a).  

O risco de infecção ocupacional após exposição VHB pode ser reduzido por 

meio da vacinação dos TAS. A vacina recomendada apresenta uma eficácia maior 

que 90% em pessoas imunocompetentes. Ela deve ser administrada no início da 

formação profissional, antecedendo às atividades clínicas, pois estudos mostram 

que acadêmicos da área da saúde se expõem de modo semelhante aos 

trabalhadores (ASSUNÇÃO et al., 2012; NUNES et al., 2015).  

Após a conclusão do esquema vacinal o profissional deve verificar se 

realmente está protegido contra a hepatite B. Caso não tenha atingido os títulos 

protetores de anticorpos (anti-HBs ≥10 UI/mL), será necessário realizar o segundo 

esquema vacinal e repetir o exame laboratorial para verificar a resposta imune 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014; ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2016a).  

Apesar da importância da vacina contra a hepatite B muitos TAS, expostos 

ao risco biológico, têm esquema vacinal incompleto ou desconhecem a titularidade 

do anti-HBs. Os achados de MARTINS et al. (2014) indicam que 39,8% dos 

acidentados possuíam esquema vacinal incompleto no momento do ATMB. Já 

Barros et.al (2016) encontraram que a maior parte dos trabalhadores (75,4%) 

estavam vacinados contra hepatite B no momento do acidente mas não sabiam se 

tinham proteção contra esta doença porque (70,1%) não conheciam o resultado do 

anti-HBs. 

Após exposição a material biológico o trabalhador também tem o risco de 

contaminação pelo HVC. Este patógeno é um vírus RNA da família Flaviridae e sua 

principal via de transmissão é a parenteral. O VHC compromete o funcionamento 

das células hepáticas, sendo que 80% dos casos de hepatite C são assintomáticos 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015a). A OMS estima que existem no mundo de 130 a 
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150 milhões de pessoas portadoras crônicas de hepatite C (ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DE SAÚDE, 2016b). Já aqui no Brasil são notificados por ano 10 mil 

casos desta doença (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015b).  

A grande complicação em relação ao VHC para o TAS que teve contato com 

material biológico é que não existem vacinas e medidas pós – exposição efetivas 

para evitar a soroconversão. O que pode ser feito pelo acidentado é o diagnóstico e 

tratamento precoce da doença. O início prematuro dos antivirais diminui a 

cronicidade da hepatite C e favorece a cura de até 90% dos infectados (MARZIALE; 

NISHIMURA; FERREIRA, 2004; ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2016b).  

Outro patógeno importante que traz risco para o trabalhador da área da 

saúde é o Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH). Este agente infeccioso é um 

retrovírus que provoca disfunção imunológica crônica e progressiva, devido à 

destruição dos linfócitos T CD4. A transmissão do VIH pode ocorrer por via 

parenteral, vertical e sexual (BRUM et al., 2013; SIN et al., 2016).  

A destruição que o VIH provoca nas células do sistema imunológico, 

aumenta a susceptibilidade do hospedeiro a infecções oportunistas, a instalação 

dessas patologias caracteriza aids (BRUM et al., 2013). O perfil epidemiológico da 

aids está bem diferente do início da epidemia, apresentando características tais 

como a feminização, heterossexualização, interiorização, envelhecimento, baixa 

escolarização e pauperização (GOMES; SILVA; OLIVEIRA, 2011). A OMS estima 

que em 2015 haviam no mundo 36,7 milhões de pessoas infectadas pelo VIH 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2016c). Já o Brasil tem registrado 40 mil 

casos novos de aids por ano (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017a). 

A propagação da aids impulsionou o desenvolvimento de condutas 

profiláticas para diminuir o risco de soroconversão após exposição ocupacional. Foi 

então que medicamentos como a zidovudina passaram a ser utilizados com o intuito 

de proteger o trabalhador acidentado. Quando iniciada oportunamente, em até duas 

após o acidente, a quimioprofilaxia pode reduzir em até 81% o risco de infecção pelo 

VIH (CARDO et al., 1997). Entretanto quando o uso é inoportuno aumenta o risco de 

soroconversão, como os casos que já foram descritos na literatura (LOUREIRO et 

al., 2009; MARTINS; PEREIRA; FERREIRA, 2010).  
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O risco de soroconversão após exposição a material biológico depende de 

vários fatores, tais como o tipo de exposição, quantidade de fluido e tecido que se 

teve contato, status sorológico da fonte, uso oportuno de quimioprofilaxia, 

suscetibilidade da pessoa exposta e rigor no seguimento clínico – laboratorial 

(VIEIRA; PADILHA; PINHEIRO, 2011; WALL et al., 2011).  

O primeiro caso de soroconversão pelo VIH após ATMB foi publicado na 

Inglaterra, após acidente percutâneo sofrido por uma enfermeira (1984). Segundo 

informações do CDC até dezembro de 2001, os Estados Unidos confirmaram 57 

casos de soroconversão após exposição ocupacional (MIRANDA et al., 2011).  Aqui 

no Brasil o nosso primeiro caso de infecção ocupacional foi notificado em 1997 e 

ocorreu com uma auxiliar de enfermagem após exposição percutânea (SANTOS; 

MONTEIRO; RUIZ, 2002). Além deste temos no país mais outros quatro casos 

envolvendo a equipe de enfermagem (LUCENA et al., 2011). 

 

3.3. Prevenção do acidente de trabalho com exposição a material biológico 

 

A melhor maneira de evitar todos os prejuízos provocados pelo acidente de 

trabalho com material biológico (ATMB) é investir nas medidas de prevenção. São 

esses cuidados que realmente preservam a saúde do trabalhador, afinal não há 

conduta profilática efetiva contra a hepatite C, a quimioprofilaxia não elimina todos 

os riscos de soroconversão e as drogas profiláticas podem provocar vários efeitos 

adversos (CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION, 2008; 

MARTINS; PEREIRA; FERREIRA, 2010; VIEIRA; PADILHA; PINHEIRO, 2011).  

A prevenção do ATMB também é vantajosa para a empresa. Ela aumenta a 

produtividade e preserva a qualidade na assistência. Ademais as medidas 

preventivas são economicamente mais viáveis, uma vez que diminuem as despesas 

com a assistência ao acidentado, o absenteísmo e remanejamento de recursos 

humanos (SARQUIS; FELLI, 2009; MIRANDA et al., 2011).  

O contato com material biológico pode ser evitado por meio da combinação 

de precauções-padrão (uso correto dos equipamentos de proteção individual, 

descarte adequado de perfurocortante e higienização das mãos), medidas de 

engenharia (ambiente físico adequado, realizar estudos que possam minimizar a 

exposição ocupacional, uso de equipamentos e materiais dotados de dispositivos de 
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segurança), práticas de trabalho (educação continuada, redução na utilização de 

instrumentos perfurocortantes, investimentos em campanha de vacinação, manejo 

adequado dos resíduos, efetivar o funcionamento da Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes e Serviço Especializado em Medicina do Trabalho) e 

controles administrativos (estabelecimento de normas de biossegurança, 

monitoramento da situação vacinal, supervisão das rotinas de trabalho e realização 

periódica de exames) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011b; MIRANDA et al., 2011; 

VIEIRA; PADILHA; PINHEIRO, 2011; LUIZE et al., 2015b).  

Todas essas medidas são importantes na prevenção do ATMB e estão 

respaldadas por legislações como a norma regulamentadora (NR) 32, publicada pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) em 2005, por meio da portaria 485, para 

estabelecer as diretrizes de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos 

serviços de saúde (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 2005). Essa 

normativa veio para favorecer a implementação das medidas preventivas e um dos 

avanços importantes obtidos com a sua publicação foi a coresponsabilização da 

empresa na preservação da saúde dos seus trabalhadores(BARROS et al., 2016).  

Outra legislação importante para a prevenção dos acidentes com material 

biológico é a Resolução de Diretoria Colegiada 63, publicada pela Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária em 2011. No capitulo referente à saúde do trabalhador esta 

normativa estabelece que as empresas devem orientar o trabalhador a respeito da 

imunização contra tétano, difteria, hepatite B e outros agentes biológicos; garantir 

que a saúde ocupacional dos trabalhadores seja avaliada periodicamente; assegurar 

que  trabalhadores utilizem vestimentas e EPI compatíveis com o risco laboral; 

instituir quando indicado a comissão interna de prevenção de acidentes; e ainda 

disponibilizar normas e condutas de segurança (ANVISA, 2011).   

Apesar de toda a relevância que as medidas de prevenção possuem e das 

normativas que exigem a sua aplicação no ambiente laboral, sabe-se que muitas 

vezes elas não são incorporadas à prática clínica. Isso pode acontecer devido 

obstáculos pessoais e administrativos. Um dos empecilhos importantes é a falta de 

conhecimento dos profissionais a respeito da sua vulnerabilidade a infecções e 

riscos ocupacionais (MIRANDA et al., 2011; ARAÚJO et al., 2012; PIMENTA et al., 

2013a).  
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3.4. Condutas pós-exposição ocupacional a material biológico 

 

Na expectativa de diminuir o risco ocupacional para os trabalhadores 

expostos a material biológico, o Ministério da Saúde (MS) preconizou algumas 

medidas pós-exposição para a prevenção do VIH e VHB. A assistência preconizada 

ao acidentado envolve o cuidado com o local da lesão, o primeiro atendimento para 

a definição da conduta profilática, o acompanhamento clínico - laboratorial e 

notificação do acidente (ARAÚJO et al., 2012; LUIZE et al., 2015b).  

Depois do acidente de trabalho com material biológico (ATMB) o prazo para 

inicio das condutas profiláticas é diretamente proporcional ao risco de soroconversão 

(CLAUDIO et al., 2013). Em vista disso é importante que todos os profissionais 

expostos ao risco biológico conheçam o protocolo preconizado pelo Ministério da 

Saúde, assim como os serviços responsáveis pelo atendimento do acidentado. 

Apesar desse conhecimento ser imprescindível para o trabalhador, uma parcela 

significativa dos profissionais de saúde não conhece as condutas que devem ser 

realizadas após exposição a material biológico (MARTINS; PEREIRA; FERREIRA, 

2010).  

Na unidade onde ocorreu acidente o trabalhador deve interromper o 

procedimento ou chamar alguém para substituí-lo. Nesse momento é recomendado 

que o acidentado realize a lavagem abundante da área exposta, utilizando soro 

fisiológico nas mucosas ou água e sabonete se o acidente envolver a pele. A chefia 

imediata deve ser comunicada para possível identificação da pessoa fonte, 

assinatura do termo de consentimento (vítima e fonte) e coleta de sangue (fonte). A 

notificação do acidente e preenchimento da comunicação de acidente de trabalho 

também devem ser realizados. Então, o trabalhador será encaminhado para a 

unidade de referência mais próxima com documento de identificação, os impressos 

devidamente preenchidos e se possível amostra de sangue da fonte (MARTINS; 

PEREIRA; FERREIRA, 2010; MIRANDA et al., 2011).  

A literatura retrata que muitas vezes o acidentado não comunica a 

ocorrência da exposição a material biológico, do mesmo jeito que não realiza os 

cuidados preconizados pelo Ministério da Saúde. ARAÚJO et al. (2012) destaca no 

seu estudo que 39,7% dos acidentados não buscaram atendimento especializado no 

mesmo dia do ATMB e que um elevado número de trabalhadores só notificou a 
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exposição entre o terceiro e décimo dia do ocorrido.  

Segundo o Ministério da Saúde as medidas profiláticas após ATMB 

dependem do tipo de exposição, material biológico envolvido, status sorológico da 

pessoa fonte e do acidentado, além do prazo transcorrido entre o contato com o 

fluído corpóreo e o atendimento. O ATMB é uma urgência médica, afinal a eficácia 

da quimioprofilaxia está diretamente relacionada com o tempo entre o acidente e o 

inicio do medicamento. Quando a quimioprofilaxia é feita em até duas horas após a 

exposição o risco de soroconversão reduz em até 81% (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2015b; 2017b).  

Na unidade de referência serão realizados os testes rápidos e coletado as 

amostras para os exames sorológicos. Logo depois o médico determinará a conduta 

profilática de acordo com as circunstâncias do acidente, podendo prescrever 

antirretrovirais para a prevenção do VIH, além de vacina e/ou gamaglobulina 

hiperimune para evitar a infecção pelo VHB. No que se refere ao VHC ainda não há 

conduta profilática eficaz para a prevenção da doença (WALL et al., 2011; ALMEIDA 

et al., 2015; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017b).  

A quimioprofilaxia contra o VIH é indicada no máximo até 72 horas após 

acidente de trabalho com material biológico (ATMB). Sendo que, o esquema 

profilático recomendado pelo Ministério da Saúde em 2015 é composto pelas 

seguintes drogas: tenofovir (300mg), lamivudina (300mg) e dolutegravir (50mg). 

Cada um desses medicamentos deve ser usado diariamente sempre no mesmo 

horário por 28 dias (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017b). Os fármacos para 

quimioprofilaxia contra o VIH são distribuídos gratuitamente no SUS desde 1999 

(SAILER; MARZIALE, 2007).  

Ademais a quimioprofilaxia contra o VIH o Ministério da Saúde inclui no 

protocolo de atendimento do trabalhador exposto a material biológico, as condutas 

profiláticas contra a hepatite B. Essas medidas envolvem a administração de vacina 

e/ou imunoglobulina, de acordo com o status sorológico da pessoa fonte e 

imunidade do acidentado (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015b; 2017b).  

Em relação a situação vacinal o MS preconiza que os trabalhadores com 

três doses de vacina e titularidade adequada de anticorpos (anti-HBs ≥10 UI/mL), 

não necessitam de nenhuma conduta profilática. Já aqueles que não foram 

vacinados ou apresentam esquema incompleto devem receber as doses 
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complementares de vacinação. E ainda, os profissionais que não desenvolveram 

resposta imunológica adequada após o primeiro esquema de vacinal, devem receber 

mais três doses de vacina contra hepatite B (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015b; 

2017b).  

A prescrição da imunoglobulina contra hepatite B, em casos de acidente com 

exposição a material biológico, é recomendada pelo Ministério da Saúde quando o 

trabalhador não apresenta níveis adequados de anticorpos contra a doença, mesmo 

após receber dois esquemas completos de vacinação. Adicionado a esse critério é 

necessário a avaliação do status sorológico da fonte. Logo a imunoglobulina só é 

recomendada para trabalhadores que não estão imunizados e que tiveram acidentes 

com fontes desconhecidas ou positivas para hepatite B (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2014; 2015b; 2017b).  

Ainda durante o atendimento na unidade de referência é importante que o 

trabalhador seja orientado quanto às normas de precauções padrão, as medidas de 

prevenção secundária, os riscos de soroconversão e necessidade do seguimento 

clínico – laboratorial (MARTINS; PEREIRA; FERREIRA, 2010; WALL et al., 2011; 

ALMEIDA et al., 2015).  

Muitos trabalhadores desconhecem que o acompanhamento clínico - 

laboratorial vai além do atendimento realizado no dia da exposição. Na realidade as 

amostras coletadas no dia do acidente servem apenas de parâmetro para o 

seguimento especializado com infectologista. No primeiro atendimento verifica-se o 

estado de saúde do trabalhador até o ATMB. As possíveis patologias que o 

acidentado pode desenvolver após o acidente serão diagnosticadas no decorrer do 

acompanhamento (CESPEDES et al., 2010).  

As diretrizes do Ministério da Saúde recomendam que a situação sorológica 

da fonte, seja um parâmetro avaliado para determinar a necessidade de 

acompanhamento clínico - laboratorial. Quando os exames sorológicos da fonte são 

negativos em relação ao VIH, hepatite B e C no momento do acidente, o trabalhador 

não precisa ser acompanhado. Nos casos em que a condição sorológica da fonte for 

positiva/ desconhecida, o acidentado deverá realizar o seguimento clínico – 

laboratorial por seis meses (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017b).  
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Durante o acompanhamento o trabalhador deverá realizar alguns exames 

laboratoriais para monitorar a sua situação sorológica e condição clínica. No quadro 

1 estão descritos os exames preconizados pelo Ministério da Saúde assim como o 

momento recomendado para a sua realização.  

Exames 
Laboratoriais 

Pessoa Fonte Trabalhador Exposto a Material Biológico 

Atendimento                           
Inicial 

Atendimento                           
Inicial 

2°                 
Semana 

4° - 6°                  
Semana 

3° Mês 
6° 

Mês 

 VIH Sim Sim Não Sim Sim  Não 

 HBsAg Sim Sim NA NA NA NA 

 Anti-HBs NA   Sim¹ NA NA NA Sim² 

 Anti-VHC Sim Sim NA Sim Sim  Sim 

 CV-VHC3 NA NA NA Sim Sim  Sim 

 Nos casos que utilizarem quimioprofilaxia (TDF + 3TC + DTG), acrescentar: 

 Creatinina4 e 
uréia 

Não Sim Sim Não Não Não 

 ALT/ AST Não Sim Sim Não Não Não 

 Glicemia5 Não Sim Sim Não Não Não 

 Hemograma6 Não Não Sim Não Não Não 

Quadro 1. Exames laboratoriais recomendados durante o acompanhamento clínico – 

laboratorial, após acidente de trabalho com material biológico, Goiânia/ Goiás – Brasil, 2018. 

Fonte: (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017b).                                           

NA: não aplicável. 

1- Avalia a suscetibilidade e indicação de (re)vacinação contra hepatite B. 

2- Acompanha a resposta à vacinação caso ela tenha sido recomendada. 

3- Em caso com suspeita de infecção aguda. 

4- Para cálculo do clearance de creatinina. 

5- Quando o trabalhdor tiver diabetes mellitus. 

6- Em caso de uso de AZT. 

 

Além de ter o objetivo de detectar a soroconversão os exames 

recomendados durante o acompanhamento do trabalhador exposto a material 

biológico são realizados para monitorar a toxicidade da medicação prescrita. 

LOUREIRO et al. (2009) encontraram que 31,3% dos profissionais ao fazerem uso 

de quimioprofilaxia tiveram reações adversas, tais como: diarréia, cefaléia, prurido, 

vômito e alterações sensoriais. Muitas vezes esses efeitos adversos fazem com que 
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o trabalhador abandone o tratamento, aumentando o risco de soroconversão. Por 

isso o acidentado deve ser estimulado a respeitar rigorosamente o intervalo das 

doses, a duração do tratamento e, na presença de intolerância aos medicamentos, 

ele deverá ser reavaliado pelo médico (SAILER; MARZIALE, 2007; VILLARINHO; 

PADILHA, 2015). 

O tempo de seguimento clínico – laboratorial depende do tipo de exposição, 

material biológico envolvido, status sorológico da vítima e da fonte. (VALIM et al., 

2014; ALMEIDA et al., 2015; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015b; 2017b). Enquanto o 

acidentado não receber alta médica considera-se que ainda há o risco de 

soroconversão. Portanto ele deve ser orientado a utilizar preservativo em todas as 

relações sexuais; não doar sangue, órgãos e outros tecidos, evitar gestação e 

suspender a amamentação (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015b; 2017b).  A vítima de 

ATMB também deve ser esclarecida quanto às medidas de precaução padrão; riscos 

da exposição aos vírus da VHB, VHC e VIH; esquema vacinal para Hepatite B; 

questões trabalhistas e previdenciárias que envolvem este tipo de acidente 

(LOUREIRO et al., 2009; WALL et al., 2011).  

Com o intuito de facilitar o acesso às principais condutas profiláticas 

recomendadas ao trabalhador vítima de acidente com material biológico, pelo 

Ministério da Saúde, o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) 

em Goiânia elaborou um fluxograma com as principais orientações e as unidades de 

referência responsáveis pelo atendimento do acidentado, conforme segue 

apresentado na Figura 1 (p.35).  
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1. Referências em Goiânia: CAIS Novo Mundo, CAIS Candida de Moraes, Maternidade Nascer Cidadão, CAIS Chácara do 

Governador, CAIS Jd Guanabara e CIAMS Novo Horizonte. 

2. A mediação profilática poderá ser utilizada se a pessoa fonte tiver exposição de risco ao HIV nos últimos 30 dias. 

3. O SAE no CRDT é o serviço responsável pelo acompanhamento dos portadores de HIV/AIDS 

4. O CEREST faz o seguimento dos trabalhadores que residem nos municípios da Regional Central, Oeste II e Rio Vermelho. 

Exposição ao material biológico potencialmente infectante 

Interromper o procedimento, chamar um substituto, lavar o local com água e sabão (pele) ou soro fisiológico (mucosa) 

Comunicar a chefia imediata que deverá: 

- identificar a pessoa fonte; 

- recolher assinatura do termo de consentimento ou de recusa; 

- coletar 5 ml de sangue da pessoa - fonte; 

- preencher a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) e a ficha de notificação. 

 

Encaminhar o trabalhador para a unidade de referencia
1
 com os termos de consentimento, amostra de sangue da   

pessoa fonte, CAT, ficha de notificação e documento de identificação. 

 

HIV 

Atendimento dentro de 

72 horas após a 

exposição? 

Pessoa exposta com 

exame de HIV positivo 

Medicação profilática 

não indicada. Realizar 

acompanhamento  

NÃO SIM 

SIM  NÃO 

Teste rápido para HIV 

na pessoa fonte 

Medicação profilática  não 

é indicada. Encaminhar 

para o SAE no CRDT
3
. 

Negativo Positivo ou desconhecido 

Não utilizar medicação 

profilática 

Utilizar medicação 

profilática 

Encaminhar o trabalhador para o acompanhamento com infectologista no CEREST4, juntamente com o relatório emitido na unidade 
de referência. A consulta deverá ser agendada previamente pelo telefone: (62) 3524-8731/8702 

 

Exame complementar 

Pessoa  fonte: realizar os 

testes rápidos (HBsAg, Anti-

HCV e sífilis) e as sorologias 

para (HBsAg, AntiHBc Total, 

AntiHCV e VDRL 

Trabalhador: realizar as 

sorologias para HBsAg, 

AntiHBc Total, AntiHCV, 

Anti-HBs e VDRL 

TRABALHADOR PESSOA FONTE 

Vacinação 
HBsAg 

positivo 

HBsAg 

negativo 

HBsAg 

desconhecido 

Não vacinado ou 
resposta vacinal 
desconhecida 

IgHAHB + 

vacinação 3 
doses 

Iniciar 
vacinação 3 

doses 

Iniciar 
vacinação 

 3 doses 

 

Incompleta 

IgHAHB + 

vacinação 3 
doses 

Completar 
vacinação 3 

doses 

Completar 
vacinação  

3 doses 

Vacinado sem 
resposta (1º x) 

IgHAHB + 

vacinação 3 
doses 

Repetir 

vacinação 3 
doses 

Repetir 

vacinação  

3 doses 

Vacinado sem 
resposta (2º x) 

2 doses de 

IgHAHB 

(0 - 30) 

Nenhuma 
medida 

2 doses de 

IgHAHB 

(0 - 30) 

Anti-HBs > 10 UI Nada Nada Nada 

 

 

Encaminhar o trabalhador para o acompanhamento com infectologista no CEREST Regional Goiânia
4
, juntamente com o 

relatório emitido na unidade de referência. A consulta deverá ser agendada previamente pelo telefone: (62) 3524-8731/8702 

 

A conduta prescrita no acompanhamento depende da 

situação sorológica da fonte 

 

Acompanhar o trabalhador até a alta emitida pelo 

infectologista 

 

 

Figura 1. Atendimento em Goiânia aos trabalhadores que sofreram acidente com exposição 

a material biológico em 2018. 

Fonte: Adaptado a partir do fluxograma do Cerest Regional Goiânia 
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3.5. Abandono do acompanhamento clínico – laboratorial 

 

Abandonar o seguimento clínico especializado consiste em não comparecer 

às consultas médicas e/ou de enfermagem, e ainda deixar de realizar o controle dos 

exames laboratoriais, quando indicado o trabalhador pode interromper o uso dos 

antirretrovirais (PIMENTA et al., 2013a). A não adesão ao seguimento clínico – 

laboratorial impede o trabalhador de ter acesso às medidas preventivas que são 

importantes tanto para a sua segurança, quanto para a saúde de algumas pessoas 

do seu convívio familiar e social (LOUREIRO et al., 2009; LUIZE et al., 2015b).  

A literatura tem descrito taxas de abandono que oscilam de 5,7% (PIMENTA 

et al., 2013a) até 70% (MIRANDA et al., 2011). Apesar da grande variação 

apresentada nos estudos, de maneira geral é possível notar que uma parcela 

significativa de profissionais, abandonam o acompanhamento após exposição a 

material biológico (ALMEIDA et al., 2015; LUIZE et al., 2015b).  

Os motivos que levam o acidentado a abandonar o seguimento clínico-

laboratorial são diversos. Eles estão relacionados a circunstâncias do acidente, aos 

serviços disponíveis para o atendimento do acidentado, condições particulares do 

trabalhador e da empresa onde ocorreu a exposição (CLAUDIO et al., 2013; 

PIMENTA et al., 2013a; MENDONÇA et al., 2014; ALMEIDA et al., 2015). É 

necessário identificar e intervir sobre estes fatores para estimular a adesão do 

trabalhador ao acompanhamento.  

O tipo de exposição sofrida pelo trabalhador é um dos fatores que interferem 

na adesão do acompanhamento. Quando o acidentado considera que a sua 

exposição foi de baixo risco ele tem uma tendência maior a não realizar o 

seguimento corretamente. Apesar de o acidente percutâneo ser considerado grave, 

o risco dos outros tipos de exposições não pode ser desconsiderado porque há na 

literatura relato de soroconversão para HIV e VHC após exposições de mucosa e 

pele não íntegra (BELTRAMI et al., 2003; LUCENA et al., 2011).  
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O abandono do seguimento clínico-laboratorial também pode ser relacionado 

com o atendimento fornecido ao trabalhador após o acidente com material biológico. 

Fatores como a demora e desorganização no atendimento, a falta de preparo dos 

profissionais responsáveis pela assistência, assim como a distância entre o local do 

acidente e o serviço de referência, diminuem a adesão ao acompanhamento 

(PIMENTA et al., 2013a; ALMEIDA et al., 2015). 

Em relação ao trabalhador os motivos mais frequentes que levam a 

interrupção do seguimento clínico – laboratorial é o esquecimento das datas de 

consulta; falta de tempo; desconhecimento sobre a conduta recomendada; medo da 

soroconversão e suas possíveis repercussões; constrangimento ao solicitar 

autorização da pessoa fonte para realização dos exames sorológicos e os efeitos 

adversos da quimioprofilaxia (MARTINS; PEREIRA; FERREIRA, 2010; PIMENTA et 

al., 2013a; ALMEIDA et al., 2015). 

A literatura tem demonstrado ainda que quanto mais baixa for à renda e a 

escolaridade do trabalhador menor será adesão às condutas pós-exposição. 

Ademais a frequência de acidentes também está diretamente relacionada com a 

procura pelo serviço especializado. Ou seja, quando o trabalhador sofre várias 

exposições a material biológico, ele tende a subestimar o risco de soroconversão e 

não considera a necessidade de buscar atendimento (MARTINS; PEREIRA; 

FERREIRA, 2010; PIMENTA et al., 2013a).  

Outro aspecto interessante sobre o seguimento clínico – laboratorial é que 

quanto mais longo for o tempo de seguimento clínico – laboratorial maior será a 

possibilidade do trabalhador não comparecer nos atendimentos agendados. 

Marziale; Nishimura e Ferreira (2004) apresentaram em um estudo que 43,34% dos 

acidentados compareceram na primeira consulta de acompanhamento, 20% 

passaram por duas consultas de retornos e apenas 3,33% dos trabalhadores fizeram 

os três retornos agendados. Uma das justificativas para essa queda na adesão é a 

falta de apoio das empresas aos profissionais expostos a material biológico.   

A estrutura organizacional das empresas onde ocorre o ATMB também pode 

levar o trabalhador a não aderir às condutas recomendadas pelo Ministério da 

Saúde. Na realidade algumas instituições não liberam os profissionais para 

realizarem as consultas de acompanhamento ou descontam as horas não 

trabalhadas, que foram utilizadas para realizar exames, comparecer a consultas e 
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recebimento de imunobiológicos /medicações. Cláudio et. al  (2013) ressaltaram que 

essa conduta contraria o direito do trabalhador de ter acesso aos cuidados pós-

exposição, para prevenção e diagnóstico de uma possível soroconversão. 

Outrossim a respeito da responsabilidade das instituições frente as elevadas 

taxas de abandono após exposição a material biológico é a falta de investimento na 

capacitação dos supervisores. Em muitas situações os gestores não conhecem 

precisamente o risco de soroconversão e quais são as condutas que devem ser 

realizadas após ATMB. Logo o acidentado não tem uma assistência de qualidade no 

momento do acidente e as suas consultas de retorno não são monitoradas. É 

necessário que as empresas acompanhem o trabalhador desde o dia do acidente 

até o momento da alta médica (MIRANDA et al., 2011; WALL et al., 2011).  

As instituições que possuem risco biológico no seu processo de trabalho 

devem investir na capacitação dos seus supervisores, mas sem esquecer de 

envolver os profissionais que compõe a sua força de trabalho. Isso porque são 

frequentes os relatos de acidentados que afirmam desconhecer as medidas 

profiláticas recomendadas pelo Ministério da Saúde. Claudio et al (2013) enfatizam 

que a falta de educação continuada para a equipe é uma das causas de abandono 

do acompanhamento sorológico.  
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4. METODOLOGIA 

 

4.1. Tipo e local do estudo 

Estudo de coorte, desenvolvido com os dados secundários de registros de 

acidente de trabalho com exposição a material biológico notificados no Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (SINAN), pelos serviços de saúde localizados 

em Goiânia – Goiás.  

 

4.2. Coleta de dados 

Os dados foram coletados no SINAN, a partir dos registros realizados nas 

fichas de investigação de acidentes de trabalho com material biológico, ocorridos 

com trabalhadores da área da saúde à partir dos casos encerrados. De acordo com 

glossário temático do Ministério da Saúde trabalhadores da área da saúde são 

aqueles indivíduos inseridos direta ou indiretamente na prestação de serviços de 

saúde, no interior dos estabelecimentos de saúde ou em atividades de saúde, 

podendo deter, ou não, formação específica para o desempenho de funções 

pertinentes ao setor (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013).  

As ocupações analisadas neste estudo foram agrupadas em sete categorias: 

equipe de enfermagem, equipe de laboratório, equipe de limpeza, equipe de 

odontologia, equipe médica, estudante e outras, conforme apresentado no Quadro 2. 

(Continua)   

Categoria  
Ocupacional 

Ocupação 

Equipe de enfermagem 
Atendente de enfermagem, auxiliar de enfermagem, enfermeiro e 
técnico de enfermagem. 

Equipe de laboratório 
Biomédico, técnico de laboratório e trabalhador de banco de  
sangue  

Equipe de limpeza Empregado nos serviços gerais. 

Quadro 2. Categorias ocupacionais dos trabalhadores da área da saúde com indicação de 

acompanhamento clínico – laboratorial após acidente com material biológico ocorrido entre 

2006 e 2016. Goiânia/ Goiás – Brasil, 2018 
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(Conclusão) 

Categoria  
Ocupacional 

Ocupação 

Equipe de odontologia 
Atendente de consultório dentário, auxiliar de saúde bucal,   
odontólogo, secretaria de odontologia e  técnico de saúde bucal. 

Equipe médica  Médico 

Estudante 
Biomedicina, enfermagem, medicina e nível técnico de           
enfermagem. 

Outras 

Administrador de serviço de saúde, advogado, agente            
comunitário de saúde, agente de saúde pública, agente de     
segurança, agente funerário, arquivista, assistente administrativo, 
atendente de farmácia, auxiliar de lavanderia, biólogo, bombeiro, 
cozinheiro, cuidador, farmacêutico, fisioterapeuta,  fonoaudiólogo, 
instrumentador cirúrgico, maqueiro, motorista, nutricionista,  psi-
cólogo, secretaria de serviços de saúde, técnico de radiologia, 
técnico de segurança do trabalho e técnico em manutenção. 

Quadro 2. Categorias ocupacionais dos trabalhadores da área da saúde com indicação de 

acompanhamento clínico – laboratorial após acidente com material biológico ocorrido entre 

2006 e 2016. Goiânia/ Goiás – Brasil, 2018 

Após a coleta dos dados foi realizado a limpeza do banco para excluir as 

duplicidades, corrigir inconsistências de preenchimento e completar os missings cuja 

informação estava descrita na ficha impressa de notificação.  

4.3. Critérios de inclusão e exclusão 

Foram incluídas as fichas de notificação de acidente de trabalho com 

material biológico (ANEXO I) inseridas no sistema de informação, pelos serviços de 

saúde localizados em Goiânia - Goiás, cuja exposição tenha ocorrido entre janeiro 

de 2006 e dezembro de 2016, envolvendo trabalhadores da área da saúde maiores 

de 18 anos, independente do vínculo empregatício e de ambos os sexos, que tinham 

indicação de acompanhamento clínico – laboratorial. 

Foram excluídas as fichas de notificação cujo campo referente à evolução do 

caso estava em branco ou identificado como ignorado; aquelas em que o trabalhador 

foi a óbito durante o seguimento.  
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4.4. Variáveis do estudo 

4.4.1. Variável de desfecho: abandono do acompanhamento clínico – laboratorial  

4.4.2. Variáveis de predição:  

4.4.2.1. Características sociodemográficas e laborais do acidentado: município 

de residência, idade, sexo, escolaridade, categoria ocupacional, situação laboral e 

vacinação contra hepatite B. 

4.4.2.2. Exames laboratoriais no momento do acidente: resultados sorológicos do 

trabalhador e da pessoa fonte. 

4.4.2.3. Perfil da exposição ao material biológico e conduta no momento do 

acidente: tipo de exposição, material biológico envolvido, circunstâncias do 

acidente, objeto envolvido, uso de equipamentos de proteção individual, identificação 

da pessoa fonte e conduta no momento do acidente. 

4.5. Análise estatística 

Os dados foram analisados no programa estatístico Stata, versão 14.0. 

Inicialmente, foi realizada análise descritiva das variáveis. Todas foram apresentadas 

como frequência absoluta ou relativa. Para identificar a associação entre o desfecho 

e as variáveis independentes, inicialmente, realizou-se análise de regressão logística 

bivariada. A seguir, variáveis com p-valor < 0,20 foram incluídas em um modelo de 

regressão logística binária múltipla. As variáveis relacionadas aos exames da 

pessoa fonte e do trabalhador foram excluídas do modelo final por apresentarem 

elevado número de missings. O teste de Qui-quadrado de Wald foi utilizado para 

verificar a significância estatística das variáveis independentes. Na análise múltipla 

foram consideradas como variáveis que influenciaram na interrupção do seguimento, 

as que apresentaram valor de p < 0,05. 

4.6. Aspectos éticos 

O estudo integra o projeto intitulado “Epidemiologia dos acidentes de 

trabalho com exposição a material biológico no estado de Goiás: fase 2”, aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da Universidade Federal 

de Goiás, em 04 de outubro de 2013 por meio do parecer 414.258 (ANEXO II). 
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Foram consideradas as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas 

envolvendo seres humanos, preconizadas pelo Conselho Nacional de Saúde na 

Resolução 466/ 2012 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012b).  
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5. RESULTADOS 

 

Desde 2006, ano do início das notificações de acidente de trabalho com 

material biológico, no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), 

até dezembro 2016 foram registradas em Goiânia 8.596 exposições, destas 7.265 

ocorreram com trabalhadores da área da saúde. A figura 2 apresenta os casos 

analisados nesse estudo, após a exclusão dos casos sem registro (3.878), casos 

sem indicação de acompanhamento (1.260) e demais critérios definidos neste 

estudo. Foram analisados 2.104 acidentes de trabalho com exposição a material 

biológico. 

Figura 2. Demonstrativo dos casos de acidente com exposição a material biológico, 

ocorridos com os trabalhadores da área da saúde, no período entre 2006 – 2016 e tiveram 

registrados dados do acompanhamento clínico-laboratorial, em. Goiânia/ Goiás - Brasil, 

2018. 

 

Dos 2.104 trabalhadores da área da saúde que tinham indicação de 

acompanhamento clínico – laboratorial após exposição a material biológico, 1.231 
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(58,5%) realizaram todo seguimento e receberam alta, já 873 (41,5%) abandonaram 

o acompanhamento. Não houve caso de soroconversão registrado no período de 

realização deste estudo. 

As características sociodemográficas e laborais dos trabalhadores da área 

da saúde expostos a material biológico estão apresentadas na tabela 1.  

Tabela 1. Caracterização dos trabalhadores da área da saúde (N=2.104), com indicação de 

acompanhamento clínico – laboratorial após exposição a material biológico, no período entre 

2006 – 2016. Goiânia/ Goiás - Brasil, 2018. 

Características N % 

Sexo  
Feminino 1696 80,6 
Masculino 408 19,4 

Idade (anos) 
18 - 29 803 38,2 
30 - 39  720 34,2 
≥ 40  581 27,6 

Escolaridade (n = 2.001)* 
Ensino Fundamental 203 10,2 
Ensino Médio 1.102 55,0 
Ensino Superior 696 34,8 

Categoria Ocupacional 
Equipe de Enfermagem 1169 55,5 
Equipe de Laboratório 105 5,0 
Equipe de Limpeza 259 12,4 
Equipe de Odontologia 139 6,6 
Equipe Médica 172 8,2 
Estudante 115 5,4 
Outras** 145 6,9 

Município de Residência 
Goiânia 1827 86,8 
Outros municípios de Goiás 277 13,2 

* Considerando os dados válidos 

** As ocupações inseridas na categoria “Outras” foram: Administrador de serviço de saúde, 

advogado, agente comunitário de saúde, agente de saúde pública, agente de segurança, 

agente funerário, arquivista, assistente administrativo, atendente de farmácia, auxiliar de 

lavanderia, biólogo, bombeiro, cozinheiro, cuidador, farmacêutico, fisioterapeuta,  

fonoaudiólogo, instrumentador cirúrgico, maqueiro, motorista, nutricionista, psicólogo, 

secretaria de serviços de saúde, técnico de radiologia, técnico de segurança do trabalho e 

técnico em  manutenção 

A figura 3 (p.45) apresenta o registro quanto ao uso dos equipamentos de 

proteção individual no momento acidente, sendo que na ficha de notificação do 

SINAN cada equipamento deve ser registrado isoladamente.  
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A imunização do acidentado contra hepatite B está descrita na figura 4, nota-

se que a maioria 1.874 (89,0%) dos trabalhadores tinha as três doses de vacina, 

desses 1.173 (56,0%) tinham informação sobre anti-HBs no momento do acidente. 

 

Figura 4. Vacinação contra hepatite B e realização do anti-HBs entre trabalhadores da área 

da saúde, com indicação de acompanhamento clínico – laboratorial após acidente com 

material biológico, no período entre 2006 – 2016, (N=2.104). Goiânia/ Goiás – Brasil, 2018. 

Figura 3. Distribuição quanto ao registro de uso de equipamentos de proteção individual no 
momento do acidente com exposição a material biológico, entre trabalhadores da área da 
saúde com indicação de acompanhamento clínico – laboratorial, no período entre 2006 – 
2016 (N=2.104). Goiânia/ Goiás - Brasil, 2018. 
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Na tabela 2 está descrito o perfil dos acidentes. Percebe-se que a exposição 

percutânea foi a mais notificada com 1.667 (72,6%) casos e a administração de 

medicamentos/ punção de acesso vascular foi a circunstância mais frequente, com 

650 (30,9%) registros. Os dados apresentados nesta tabela também revelam que no 

mesmo acidente pode ocorrer mais de um tipo de exposição.  

Tabela 2. Perfil dos acidentes ocupacionais, entre trabalhadores da área da saúde com 

indicação de acompanhamento clínico – laboratorial após exposição a material biológico, no 

período entre 2006 – 2016 (N=2.104). Goiânia/ Goiás - Brasil, 2018. 

Características N % 

Tipos de Exposição*  (n = 2295)   

Percutânea 1667 72,6 
Mucosa (ocular/ oral) 302 13,2 
Pele íntegra 279 12,2 
Mordedura 3 0,1 
Pele não íntegra 44 1,9 

Circunstância do Acidente 
  

Administração de medicamentos/ Punção de acesso vascular  650 30,9 
Descarte inadequado de perfurocortante 348 16,5 
Lavanderia/ lavagem de material  164 7,8 
Procedimento cirúrgico/ odontológico/ laboratorial  368 17,5 
Outros  574 27,3 

Objeto Envolvido na Exposição  (n = 1.858) 
  

Agulha com lúmen 1043 56,1 
Agulha sem lúmen 180 9,7 
Lancetas/ lâminas 34 1,8 
Vidraria 165 8,9 
Outros 436 23,5 

Material Biológico  (n = 1.894) 
  

Sangue/ soro/ plasma 1603 84,6 
Líquor/ líquidos cavitários 27 1,4 
Outros 264 14,0 

Pessoa Fonte Conhecida  (n = 2.054) 
  

Sim  1234 60,1 
Não 820 39,9 

Comunicação Acidente de Trabalho (n = 1.594) 
  

Sim 1117 70,1 
Não 376 23,6 
Não se Aplica*** 101 6,3 

* Houveram casos em que um único acidente resultou em mais de um tipo de exposição. 

** Considerando os dados válidos 

*** Acidentados que não são segurados pela previdência social 
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Na tabela 3 consta a situação sorológica do trabalhador e da pessoa fonte em 

relação ao VIH, hepatite B e C. Foram excluídos os casos cujo resultado do exame 

estava em branco/ ignorado na ficha de notificação. 

Tabela 3. Exames sorológicos recomendados para pessoa fonte e trabalhadores da área da 

saúde com indicação de acompanhamento clínico – laboratorial após exposição a material 

biológico, no período entre 2006 – 2016 (N=2.104). Goiânia/ Goiás - Brasil, 2018. 

Marcador Sorológico 

Exames no Momento do Acidente 

Trabalhador 
 

Pessoa - Fonte 

N % 
 

N % 

Anti-VIH*      
   Positivo 8 0,5 
 

187 17,9 
Negativo 1270 82,1 

 
737 70,3 

Inconclusivo 138 8,9 
 

33 3,1 
Não Realizado 131 8,5 

 
91 8,7 

Total 1547 100,0 
 

1048 100,0 

Anti-VHC*  
Positivo 6 ,4 

 
37 5,4 

Negativo 1170 77,9 
 

197 28,9 
Inconclusivo 153 10,2 

 
110 16,1 

Não Realizado 173 11,5 
 

339 49,6 
Total 1502 100,0 

 
683 100,0 

HBsAg*  
Positivo 8 0,5 

 
13 1,9 

Negativo 1171 78,1 
 

198 29,6 
Inconclusivo 152 10,1 

 
116 17,3 

Não Realizado 169 11,3 
 

343 51,2 
Total 1500 100,0 

 
670 100,0 

Anti-HBs**  
Positivo 725 48,7 

 
- - 

Negativo 448 30,0 
 

- - 
Inconclusivo 147 9,9 

 
- - 

Não Realizado 170 11,4 
 

- - 
Total 1490 100,0 

 
- - 

Anti-HBc***  
Positivo - - 

 
57 8,8 

Negativo - - 
 

108 16,7 
Inconclusivo - - 

 
114 17,6 

Não Realizado - - 
 

369 56,9 
Total - - 

 
648 100,0 

* Considerando os dados válidos 

** Exame indicado exclusivamente para o trabalhador. 

*** Exame indicado exclusivamente para a pessoa fonte. 
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Dos 2.104 trabalhadores da área da saúde que tinham indicação de 

acompanhamento clínico – laboratorial após exposição a material biológico, 1.231 

(58,5%) realizaram todo seguimento e receberam alta, já 873 (41,5%) abandonaram 

o acompanhamento. Não houve caso de soroconversão registrado no período de 

realização deste estudo. 

As condutas profiláticas pós - exposição a material biológico, prescritas no 

dia do acidente, estão apresentadas na figura 5. A quimioprofilaxia contra o VIH foi a 

medida mais recomendada, com 484 (23,0%) registros de indicação de utilização 

dos antirretrovirais, desses casos 16 (1,2%) recusaram a medicação.  

 

Figura 5. Conduta profilática aplicada aos trabalhadores da área da saúde com indicação de 

acompanhamento clínico – laboratorial após exposição a material biológico, no período  

entre 2006 – 2016 (N=2.104). Goiânia/ Goiás - Brasil, 2018. 

 

A figura 6 (p.49) apresenta a distribuição anual da frequência dos acidentes 

com material biológico com indicação de acompanhamento clínico – laboratorial e os 

casos de abandonos. 
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 Na tabela 4 está a analise bivariada para o abandono do acompanhamento 

clínico – laboratorial, de acordo com as características sociodemográficas e laboral 

do acidentado. Verificou-se que a idade, escolaridade, categoria ocupacional e a 

situação laboral do trabalhador foram fatores preditores para a interrupção do 

seguimento após acidente com exposição a material biológico. 

Tabela 4. Análise bivariada do abandono do acompanhamento clínico – laboratorial após 

acidente com material biológico, no período entre 2006 - 2016, de acordo com as 

características sociodemográfica e laboral dos trabalhadores da área da saúde (N=2.104). 

Goiânia/ Goiás - Brasil, 2018.                                                                                  

  (Continua)                                                                                  

Variável Total 
Abandono 

OR bruto p-valor* 
Não (%) Sim (%) 

Sexo      

Masculino 408 228 (55,9) 180 (44,1) 1,00  

Feminino 1.696 1.003 (59,1) 693 (40,9) 0,87 (0,70-1,09) 0,231 

Idade (anos) 
     

18-29 803 492 (61,3) 311 (38,7) 1,00  

30-39 720 415 (57,6) 305 (42,4) 1,16 (0,95-1,43) 0,150 

≥ 40 581 324 (55,8) 257 (44,2) 1,25 (1,01-1,56) 0,040 

 

Figura 6. Acidentes com indicação do acompanhamento clínico-laboratorial e abandono do  

seguimento entre os trabalhadores da área da saúde, após exposição ocupacional à material 

biológico, no período entre 2006 – 2016 (N=2.104). Goiânia/ Goiás – Brasil, 2018. 



50 

 

 

Tabela 4. Continuação da análise bivariada do abandono do acompanhamento clínico – 

laboratorial após acidente com material biológico, no período entre 2006 - 2016, de acordo 

com as características sociodemográfica e laboral dos trabalhadores da área da saúde 

(N=2.104). Goiânia/ Goiás - Brasil, 2018.                                                               (Conclusão) 

Variável Total 
Abandono 

OR bruto p-valor* 
Não (%) Sim (%) 

Raça/ cor      

Branca 860 503 (58,5) 357 (41,5) 1,00  

Preta 124 77 (62,1) 47 (37,9) 0,86 (0,58-1,27) 0,445 

Parda 851 500 (58,8) 351 (41,2) 0,99 (0,82-1,20) 0,911 

Outra 41 18 (43,9) 23 (56,1) 1,80 (0,96-3,39) 0,068 

Município de Residência      

Goiânia 1.827 1.071 (58,6) 756 (41,4) 1,00  

Outros municípios de Goiás 277 160 (57,8) 117 (42,2) 1,04 (0,80-1,34) 0,787 

Escolaridade      

Ensino Fundamental 203 106 (52,2) 97 (47,8) 1,00  

Ensino Médio 1.102 644 (58,4) 458 (41,6) 0,77 (0,58-1,05) 0,100 

Ensino Superior 696 421 (60,5) 275 (39,5) 0,71 (0,52-0,98) 0,036 

Categoria Ocupacional      

Equipe de laboratório 105 71 (67,6) 34 (32,4) 1,00  

Equipe de enfermagem 1.169 690 (59,0) 479 (41,0) 1,45 (0,95-2,21) 0,087 

Equipe médica 172 101 (58,7) 71 (41,3) 1,47 (0,88-2,44) 0,139 

Equipe de odontologia 139 73 (52,5) 66 (47,5) 1,89 (1,11-3,20) 0,018 

Equipe de limpeza 259 140 (54,1) 119 (45,9) 1,77 (1,10-2,86) 0,018 

Estudantes 115 64 (55,7) 51 (44,3) 1,66 (0,96-2,88) 0,07 

Outras** 145 92 (63,4) 53 (36,6) 1,20 (0,70-2,04) 0,495 

Situação Laboral      

Trabalhador sem carteira 
assinada 

119 97 (81,5) 22 (18,5) 1,00  

Trabalhador com carteira 
assinada 

1.499 826 (55,1) 673 (44,9) 3,59 (2,23-5,77) < 0,001 

Outros 186 95 (51,1) 91 (48,9) 4,22 (2,45-7,28) < 0,001 

Situação Vacinal contra 
Hepatite B 

     

Vacinado 1.874 1.103 (59,9) 771 (41,1) 1,00  

Não vacinado 148 82 (55,4) 66 (44,6) 1,15 (0,82-1,61) 0,412 

Teste de Qui-quadrado de Wald    * Considerando os dados válidos    **Conforme  descrito 

na Tabela 1 

Na tabela 5 (p.51) está a análise bivariada para o abandono do 

acompanhamento clínico – laboratorial, de acordo com o perfil da exposição e 

conduta no momento do acidente. Nota – se que tipo de exposição (percutânea, 

mucosa oral/ nasal), circunstância do acidente, objeto envolvido, uso de 

equipamento de proteção individual (avental e óculos), conduta no momento do 

acidente (quimioprofilaxia contra o VIH e emissão da comunicação de acidente de 

trabalho) foram fatores preditores para o abandono do seguimento. 
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Tabela 5. Análise bivariada do abandono do acompanhamento clínico – laboratorial após 

acidente com material biológico ocorrido com trabalhadores da área da saúde no período 

entre 2006 - 2016, de acordo com o perfil da exposição e conduta no momento do acidente 

(N=2.104). Goiânia/ Goiás - Brasil, 2018.                                                                 (Continua)                                                                

Variável Total 
Abandono 

OR bruto p-valor* 
Não (%) Sim (%) 

Tipo de exposição       

Percutânea      

Não 424 272 (64,2) 152 (35,8) 1,00  

Sim 1.667 951 (57,0) 716 (43,0) 1,19 (1,04-1,38) 0,008 

Mucosa oral/ nasal      

Não 1.786 1.021 (57,2) 765 (42,8) 1,00  

Sim 302 200 (66,2) 102 (33,8) 0,68 (0,53-0,88) 0,003 

Pele íntegra      

Não 1.807 1.052 (58,2) 755 (41,8) 1,00  

Sim 279 169 (60,6) 110 (39,4) 0,91 (0,70-1,17) 0,457 

Pele não íntegra      

Não 2.041 1.195 (58,5) 846 (41,5) 1,00  

Sim 44 26 (59,1) 18 (40,9) 0,98 (0,53-1,80) 0,943 

Mordedura      

Não 2.101 1.229 (58,5) 872 (41,5) 1,00  

Sim 3 2 (66,7) 1 (33,3) 0,70 (0,06-7,78) 0,775 

Circunstância do     
acidente 

     

Administração de  
medicamentos/ 
Acesso vascular 

650 382 (58,8) 268 (41,2) 1,00  

Descarte inadequa-
do de perfurocor-
tante 

348 183 (52,6) 165 (47,4) 1,28 (0,99-1,67) 0,067 

Lavanderia/lavagem 
de material 

164 107 (65,2) 57 (34,8) 0,76 (0,53-1,09) 0,131 

Procedimento cirúr-
gico/ odontológico/ 
laboratorial 

368 201 (54,6) 167 (45,4) 1,18 (0,91-1,3) 0,199 

Outros 574 358 (62,4) 216 (37,6) 0,86 (0,68-1,08) 0,199 

Objeto envolvido 
     

Agulha com lúmen 1.043 825 (79,1) 218 (20,9) 1,00  

Agulha sem lúmen 180 180 (100,0) - ** 0,995 

Vidros  34 34 (100,0) - ** 0,998 

Lâmina  165 165 (100,0) - ** 0,999 

Outros 436 27 (6,2) 409 (93,8) 57,32 (37,77-86,99) < 0,001 

Pessoa - fonte  
conhecida 

     

Sim 1.234 738 (59,8) 496 (40,2) 1,00  
Não 820 464 (56,6) 356 (43,4) 1,14 (0,96-1,36) 0,147 
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Tabela 5. Continuação da análise bivariada do abandono do acompanhamento clínico – 

laboratorial após acidente com material biológico ocorrido com trabalhadores da área da 

saúde no período entre 2006 - 2016, de acordo com o perfil da exposição e conduta no 

momento do acidente (N=2.104). Goiânia/ Goiás - Brasil, 2018.                           (Conclusão)                                          

Variável Total 
Abandono 

OR bruto p-valor* 
Não (%) Sim (%) 

Material biológico      

Sangue/ soro/ plasma 1.603 927 (57,8) 676 (42,2) 1,00  

Líquor/ outros  
líquidos cavitários 

27 13 (48,1) 14 (51,9) 1,48 (0,69-3,16) 0,316 

Outros materiais 
biológicos 

264 164 (62,1) 100 (37,9) 0,84 (0,64-1,09) 0,190 

Equipamento de  
Proteção Individual 

     

Luva      

Sim 1.589 937 (59,0) 652 (41,0) 1,00  

Não  372 205 (55,1) 167 (44,9) 1,17 (0,93-1,47) 0,174 

Avental      

Sim 1.152 711 (61,7) 441 (38,3) 1,00  

Não  779 409 (52,5) 370 (47,5) 1,46 (1,21-1,75) < 0,001 

Óculos      

Sim 521 318 (61,0) 203 (39,0) 1,00  

Não 1.410 802 (56,9) 608 (43,1) 1,19 (0,97-1,46) 0,100 

Outros**      

Sim 1.309 774 (59,1) 535 (40,9) 1,00  

Não  619 334 (55,6) 275 (44,4) 1,16 (0,95-1,40) 0,140 

Conduta no momento 
do acidente 

     

Quimioprofilaxia contra o 
VIH 

     

Sim 468 314 (67,1) 154 (32,9) 1,00  

Não  1.338 783 (58,5) 555 (41,5) 1,44 (1,16-1,80) 0,001 

Recusou 16 6 (37,5) 10 (41,5) 3,39 (1,21-9,52) 0,020 

Imunoglobulina humana 
contra hepatite B 

     

Sim 66 40 (60,6) 26 (39,4) 1,00  

Não 1.627 997 (61,3) 630 (38,7) 0,97 (0,59-1,61) 0,912 

Vacina contra hepatite B      

Sim 99 66 (66,7) 33 (33,3) 1,00  

Não  1.595 970 (60,8) 625 (39,2) 1,29 (0,84-1,98) 0,246 

Emissão da comunicação 
de acidente de trabalho 

     

Sim 1.117 675 (60,4) 442 (39,6) 1,00  

Não 376 186 (49,5) 190 (50,5) 1,56 (1,23-1,97) < 0,001 

Teste de Qui-quadrado de Wald  

 * Considerando os dados válidos   

** Foram agrupados nessa categoria a bota, protetor facial e máscara 
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A tabela 6 apresenta a análise múltipla da associação entre o abandono 

clínico-laboratorial e as características dos trabalhadores da área da saúde expostos 

a material biológico.  

Tabela 6.  Análise múltipla do abandono do acompanhamento clínico – laboratorial após 

acidente com material biológico, no período entre 2006 - 2016, de acordo com as 

características dos trabalhadores da área da saúde, o perfil da exposição e a conduta no 

momento do acidente (N=2.104). Goiânia/ Goiás - Brasil, 2018. 

Variável ORaj**  IC 95%  p-valor* 

Sexo      

Masculino 1,00     
Feminino 0,84  0,66 - 1,05  0,141 

Idade (anos) 
     

18-29 1,00     
30-39 1,19  0,96 - 1,47  0,107 
≥ 40 1,26  1,01 - 1,59  0,047 

Raça/ cor 
     

Branca 1,00  1,00   
Preta 0,74  0,49 - 1,10  0,141 
Parda 0,94  0,77 - 1,15  0,582 
Outra** 1,71  0,89 - 3,26  0,102 

Escolaridade 
     

Ensino fundamental 1,00     
Ensino médio 0,82  0,60 - 1,12  0,219 
Ensino superior 0,74  0,53 - 1,04  0,086 

Categoria ocupacional 
     

Equipe de laboratório 1,00     
Equipe de enfermagem 1,55  1,00 - 2,40  0,047 
Equipe médica 0,46  0,86 - 2,48  0,156 
Equipe de odontologia 1,99  1,16 - 3,42  0,012 
Equipe de limpeza 1,71  1,05 - 2,80  0,030 
Estudantes 1,64  0,93 - 2,88  0,084 
Outras 1,34  0,88 - 2,32  0,287 

Situação laboral 
     

Trabalhador sem carteira assinada 1,00     
Trabalhador com carteira assinada 3,55  2,18 - 5,77  < 0,001 
Outros 4,31  2,47 - 7,53  < 0,001 

ORaj: odds ratio ajustado. IC 95%: intervalo de confiança de 95% 

Teste de qui-quadrado de Wald 

* Considerando os dados válidos    

 **Ajustado por sexo e idade     

 *** Conforme descrito na Tabela 1 
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A análise múltipla da associação entre o abandono clínico-laboratorial e o 

perfil da exposição e a conduta no momento do acidente segue descrita na tabela 7.  

Tabela 7.  Análise múltipla do abandono do acompanhamento clínico – laboratorial após 

acidente com material biológico ocorrido no período entre 2006 - 2016, de acordo com o 

perfil da exposição e a conduta no momento do acidente (N=2.104). Goiânia/ Goiás – Brasil, 

2018. 

(Continua) 

Variável ORaj**  IC 95% p-valor* 

Tipo de exposição       

Percutânea      

Não 1,00     
Sim 0,97  0,57 - 1,65  0,926 

Mucosa oral/ nasal      

Não 1,00     
Sim 0,92  0,49 - 1,70  0,795 

Circunstância do acidente 
     

Administração de medicamentos/ Acesso vascular 1,00     
Descarte inadequado de perfurocortante 0,92  0,56 - 1,52  0,755 
Lavanderia/ lavagem de material 0,38  0,22 - 0,67  0,001 
Procedimento cirúrgico/ odontológico/ laboratorial 1,25  0,82 - 1,91  0,290 
Outros 0,80  0,53 - 1,21  0,297 

Objeto envolvido 
     

Agulha com lúmen 1,00     
Outros 77,98  46,63 - 130,41  < 0,001 

Material biológico 
     

Sangue/ soro/ plasma 1,00     
Líquor/ outros líquidos cavitários 2,33  0,86 - 6,35  0,098 
Outros materiais biológicos 0,87  0,55 - 1,36  0,548 

Pessoa fonte conhecida 
     

Sim 1,00     
Não 1,21  0,99 - 1,48  0,058 
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Tabela 7. Continuação da análise múltipla do abandono do acompanhamento clínico – 

laboratorial após acidente com material biológico ocorrido no período entre 2006 - 2016, de 

acordo com o perfil da exposição e a conduta no momento do acidente (N=2.104). Goiânia/ 

Goiás - Brasil, 2018.                             

(Conclusão)  

Variável ORaj**  IC 95%  p-valor* 

Equipamento de proteção individual      

Luva      

Sim 1,00     
Não  1,17  0,93 - 1,48  0,177 

Avental      

Sim 1,00     
Não 1,39  1,12 - 1,73  0,003 

Óculos      

Sim 1,00     
Não  0,98  0,87 - 1,09  0,723 

Outros      

Sim 1,00     
Não 0,92  0,82 - 1,04  0,212 

Conduta no momento do acidente 
     

Quimioprofilaxia contra o VIH      

Sim 1,00     
Não  1,23  0,96 - 1,58  0,100 
Recusou 3,35  1,07 - 10,49  0,038 

Emissão da comunicação de acidente de trabalho      

Sim 1,00     
Não  1,61  1,26 - 2,06  < 0,001 

ORaj: odds ratio ajustado. IC 95%: intervalo de confiança de 95% 

Teste de qui-quadrado de Wald 

* Considerando os dados válidos  

**Ajustado por sexo e idade. 

 

Após ajustes na análise de regressão logística múltipla dos fatores              

associados ao abandono do acompanhamento clínico - laboratorial verificou-se que 

profissionais expostos a material biológico com idade igual ou maior que 40 anos 

possuíam 1,26 vezes (ORaj: 1,26; IC 95%: 1,01-1,59) mais chance de abandono do 

que aqueles mais jovens (idade 18-29 anos). 

Trabalhadores da equipe de enfermagem (ORaj: 1,55; IC 95%: 1,00-2,40), da 

odontologia (ORaj: 1,99; IC 95%: 1,16-3,42) e da limpeza (ORaj: 1,71; IC 95%: 1,05-

2,80) apresentaram maior chance de abandono do acompanhamento quando    

comparado a equipe de laboratório. A chance de abandono também foi maior entre 

os acidentados com carteira assinada quando comparado aos que não              
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apresentavam carteira assinada (ORaj: 3,55; IC 95%: 2,18-5,77). Também, a chance 

de abandono foi 1,61 vezes maior (ORaj: 1,61; IC 95%: 1,26-2,06) nos acidentes em 

que não foi emitido a comunicação de acidente de trabalho.  

 Profissionais que não usavam aventais no momento do acidente              

apresentaram maior chance de abandono do que aqueles que usavam este        

equipamento de proteção individual (ORaj: 1,39; IC 95%: 1,12-1,73).  

 Quanto ao objeto envolvido, os profissionais que acidentaram com outros  

objetos, apresentaram 77,98 (ORaj: 77,98; IC 95%: 46,63-130,41) mais chance de 

abandono quando comparado aqueles que acidentaram com agulha com lúmen. 

 Os trabalhadores que recusaram quimioprofilaxia contra o VIH apresentaram 

maior chance de abandono quando comparado àqueles que utilizaram a             

quimioprofilática (ORaj: 3,35; IC 95%: 1,07-10,49). 

Por fim, os trabalhadores que se acidentaram durante a realização de proce-

dimentos na lavanderia ou na lavagem de material apresentaram menor chance de 

abandono quando comparado àqueles expostos durante a administração de        

medicamentos (ORaj: 0,38; IC 95%: 0,22-0,67). 
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6. DISCUSSÃO 

 

Neste estudo, a equipe de enfermagem foi a que mais registrou exposições a 

material biológico 1.169 (55,5%). Dado semelhante foi apresentado por outra 

pesquisa regional, realizada entre 2000 e 2010, que inclui dados do SINAN, na qual 

Barros et.al (2016) identificaram que os acidentes nessa equipe representou 44,6% 

do total de registros. Resultados semelhantes também foram encontrados em 

estudos de outras regiões do país, nos quais o percentual de exposições envolvendo 

profissionais da enfermagem variou de 47,3% – 68,3% (MARQUES et al., 2014; 

KHALIL et al., 2015; MIRANDA et al., 2017). Pesquisas internacionais também 

encontraram predominância dos acidentes com material biológico entre os 

trabalhadores da enfermagem (MARKOVIC-DENIC et al., 2015; ALEMAYEHU; 

WORKU; ASSEFA, 2016; NOUETCHOGNOU et al., 2016). 

Vários fatores contribuem para a alta prevalência de acidentes com material 

biológico entre os membros da equipe de enfermagem; assistência direta e 

ininterrupta ao paciente, manuseio frequente de perfurocortantes e exposição 

constante a fluidos corporais (CORDEIRO et al., 2016; SOUSA et al., 2016). Outro 

aspecto, que não pode ser desconsiderado, são os baixos salários pagos as 

categorias desta equipe, fazendo com que seus profissionais se submetam a 

múltiplos vínculos empregatícios, sobrecarga de trabalho e estresse ocupacional, o 

que facilita a ocorrência do acidente (OLIVEIRA et al., 2015; RODRIGUES et al., 

2017). 

 Há relação entre essa maior prevalência e o predomínio dos acidentes em 

trabalhadores da área da saúde do sexo feminino. Nesse estudo a maior parte das 

exposições ocupacionais ocorreu entre mulheres (1.696/ 80,6%), Resultado 

semelhante a várias pesquisas nacionais (JULIO; FILARDI; MARZIALE, 2014; 

ARANTES et al., 2017; MIRANDA et al., 2017) que enfatizam a feminilização da 

equipe de enfermagem. O que vai ao encontro de um levantamento realizado pelo 

Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) em 2013 que mostrou 84,1% dos 

trabalhadores da enfermagem no Brasil eram do sexo feminino. Sendo que no 

estado de Goiás este percentual era ainda maior, as mulheres corresponderam a 

88,9% da equipe (CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, 2011). 
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Dados desse mesmo relatório mostram que a maior parte da equipe de 

enfermagem é composta por profissionais de nível médio (CONSELHO FEDERAL 

DE ENFERMAGEM, 2011), o que se relaciona com a alta  prevalência de acidentes 

entre técnicos e auxiliares. Neste estudo 842 (49,4%) exposições a material 

biológico ocorreram com trabalhadores que tinham ensino médio completo no 

momento da exposição. O predomínio dos acidentes entre os profissionais com este 

grau de formação também foi apresentado por outras pesquisas nacionais 

(PIMENTA et al., 2013a; JULIO; FILARDI; MARZIALE, 2014; MIRANDA et al., 2017)  

A exposição frequente da equipe de enfermagem pode ser relacionada com o 

processo de trabalho que exige o manejo constante de materiais perfurocortantes, 

durante a realização de procedimentos invasivos, o que aumenta o risco de 

exposição a material biológico. Neste estudo 650 (30,9%) acidentes ocorreram 

durante administração de medicamentos e punção para acesso vascular. Pesquisas 

brasileiras (JUNIOR et al., 2015; JANUÁRIO et al., 2017) e internacionais (BEYERA; 

BEYEN, 2014; SIN et al., 2016) apontam que a maior parte dos acidentes com 

material biológico ocorre durante o manuseio de materiais perfurocortante durante a 

realização de procedimentos assistenciais ou durante o descarte dos resíduos. 

As causas de acidentes envolvendo materiais perfurocortantes já foram 

investigadas em outros estudos e estão relacionadas ao manejo inadequado dos 

resíduos, reencape de agulha, distância entre os coletores e os locais de realização 

dos procedimentos, improvisação e desrespeito à capacidade de preenchimento dos 

recipientes para descarte, condições inadequadas de trabalho e falta de programas 

institucionais de treinamento (JULIO; FILARDI; MARZIALE, 2014; ALEMAYEHU; 

WORKU; ASSEFA, 2016; CHARCA-BENAVENTE; HUANCA-RUELAS; MORENO-

LOAIZA, 2016).  

Reconhecendo o risco existente no manuseio dos perfurocortantes a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária preconiza que todos os estabelecimentos de saúde 

elaborem e implementem um plano de gerenciamento de resíduos, para diminuir os 

impactos ambientais e os riscos ocupacionais. A última resolução sobre esse tema, 

récem publicada, trata das exigências que devem ser seguidas, desde a segregação 

até o destino final dos resíduos. Além de reforçar a necessidade de implementação 
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de um programa de capacitação para todos os trabalhadores envolvidos na geração 

e manejo dos resíduos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018). 

Legislações como a mencionada acima são instrumentos importantes para 

diminuir as exposições percutâneas. Neste estudo 1.667 (72,6%) acidentes foram 

exposições percutâneas; cujo objeto causador da lesão foi agulha com lúmen em 

1.043 (56,1%); sendo que em 1.603 (84,6%) notificações houve o contato do 

trabalhador com sangue, soro ou plasma. Caracterização esta que é recorrente nas 

publicações nacionais (BARROS et al., 2016; ARANTES et al., 2017; NEGRINHO et 

al., 2017) e internacionais (MARKOVIC-DENIC et al., 2015; ALEMAYEHU; WORKU; 

ASSEFA, 2016; CHARCA-BENAVENTE; HUANCA-RUELAS; MORENO-LOAIZA, 

2016).  

O sangue é considerado um material biológico potencialmente infectante e 

pode estar contaminado com diversos patógenos, tais como o vírus da 

imunodeficiência humana, hepatites B e C (SIN et al., 2016). Dessa forma, os 

acidentes percutâneos são classificados como de alto risco biológico, pela 

possibilidade de exposição do trabalhador a lesões profundas, provocadas por 

dispositivos utilizados em vasos sanguíneos e que podem apresentar elevada carga 

biológica (CARDO et al., 1997).  

Considerando os riscos do acidente percutâneo e a alta prevalência deste tipo 

de exposição, as autoridades sanitárias têm publicado normativas estabelecendo 

cuidados que devem ser instituídos durante o manuseio de perfurocortantes. No 

Brasil, a portaria n° 1.748 publicada pelo Ministério do Trabalho e Emprego em 2011, 

dispõe sobre a obrigatoriedade de implementação do plano de prevenção de riscos 

de acidentes com materiais perfurocortantes e faz várias recomendações 

preventivas, destacando a necessidade de criação de uma comissão gestora 

multidisciplinar, para gerenciar os acidentes e os riscos existentes no manuseio 

desse tipo de artigo (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 2011).  

 A mesma portaria tornou obrigatório o uso dos dispositivos de segurança. A 

proposta de implementação desses elementos é integrar itens/ tecnologias ao 

material perfurocortante, que ajudem a reduzir o risco de acidente (MINISTÉRIO DO 

TRABALHO E EMPREGO, 2011). Contudo a rotina de trabalho dos serviços de 
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saúde ainda tem apresentado alta prevalência de acidentes com exposição 

percutânea. Fato esse que tem motivado a realização de estudos sobre a efetividade 

destes dispositivos de segurança. 

Nesta perspectiva a Cochrane Library publicou em 2017 uma revisão 

sistemática para analisar os benefícios do uso dos dispositivos de segurança na 

prevenção das lesões percutâneas causadas por agulha. Os autores deste estudo 

concluíram que são baixas as evidências de que a implementação dos dispositivos 

de segurança reduzam os acidentes percutâneos (REDDY et al., 2017). O que nos 

leva a presumir que existem outros fatores, que influenciam na ocorrência das 

exposições percutâneas, um deles pode ser a dificuldade na utilização destes 

dispositivos. 

Um desses aspectos pode ser a estrutura organizacional da instituição com 

sobrecarga de trabalho, atividades monótonas e repetitivas, falta de material 

adequado à realização dos procedimentos, déficit de recursos humanos, 

disponibilização de equipamento de proteção individual (EPI) inadequado, ausência 

de um programa de educação permanente, ritmo de trabalho acelerado, falta de 

manutenção nos equipamentos, disponibilização de materiais com designers que 

oferecem pouca segurança e falha na supervisão dos procedimentos (CORREIA et 

al., 2014).  

Outros fatores são comportamentais e envolvem a baixa adesão às 

precauções padrão, o reencape e o descarte inadequado das agulhas, a falta de 

atenção, a percepção limitada a respeito do risco de exposição, pouca experiência 

profissional, autoconfiança, dupla jornada laboral, imperícia, desconhecimento da 

técnica, pressa na execução dos procedimentos e negligência de colegas durante a 

realização dos atendimentos (CORREIA et al., 2014).  

Um dado interessante observado nesse estudo foi a frequência das 

exposições entre pessoas jovens de 18 - 29 anos (803/ 38,1%). Achados 

semelhantes foram encontrados em outras investigações (OLIVEIRA et al., 2015; 

BARROS et al., 2016; ARANTES et al., 2017) e pode ser relacionado à pouca 

habilidade na realização dos procedimentos ou ainda a maior adesão a notificação 

dos acidentes. 
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A falta de destreza associada à pouca experiência profissional é um fator que 

pode ser superado ao longo do tempo. Enquanto isso os trabalhadores jovens e os 

serviços que contam com essa mão de obra precisam ficar atentos quanto á adesão 

as precauções padrão, para diminuir o risco de exposição ocupacional. Entre essas 

medidas destaca-se o uso dos equipamentos de proteção individual (EPI), definidos 

como sendo dispositivos ou produtos utilizados para à proteção individual do 

profissional, contra os riscos que ameaçam a sua segurança no ambiente de 

trabalho (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, 1978).  

Neste estudo, o EPI com maior registro de uso foi a luva em 1.589 (75,5%) 

casos. Este resultado é semelhante a outras investigações nacionais (OLIVEIRA et 

al., 2015; CORDEIRO et al., 2016) e internacionais (CHARCA-BENAVENTE; 

HUANCA-RUELAS; MORENO-LOAIZA, 2016; NOUETCHOGNOU et al., 2016).  

Mesmo a luva não impedindo o acidente percutâneo, ela funciona como uma 

barreira mecânica capaz de reduzir em até 75% a quantidade de material biológico 

inoculado (SOUSA et al., 2016). Mesmo com a capacidade de diminuir o risco do 

acidente, o uso das luvas não é realizado de acordo com o que é preconizado, pelas 

legislações sanitárias vigentes (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, 1978; 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 2005).  

Vale ressaltar que a luva não é o único dispositivo que deve ser utilizado para 

a proteção ocupacional nos serviços de saúde. Faz – se necessário o uso de 

máscara, óculos e protetor facial em todos os procedimentos com risco de respingos 

de material biológico nas mucosas. E ainda, a paramentação com avental, bota e 

gorro sempre que houver a possibilidade de contato com agentes potencialmente 

infectantes na pele e cabelo (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, 1978; 

JULIO; FILARDI; MARZIALE, 2014; SOUSA et al., 2016).  

Outra medida importante para a proteção da saúde dos trabalhadores é a 

vacinação contra a hepatite B. Neste estudo 1.874 (89,0%) acidentados estavam 

vacinados no momento da exposição ao material biológico. No Brasil a prevalência 

da vacinação contra a hepatite B varia entre 59,2% - 93,9%, entretanto o ideal seria 

que todos os trabalhadores da saúde estivessem vacinados, já que a vacinação é 

gratuita e eficaz (ASSUNÇÃO et al., 2012; NUNES et al., 2015). O acesso gratuito a 
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essa vacina não é uma realidade de todos os países e isso faz com que algumas 

regiões do mundo, menos de 20% dos profissionais de saúde tenham as três doses 

de vacina (MARKOVIC-DENIC et al., 2015; NOUETCHOGNOU et al., 2016).  

Após completar o esquema vacinal contra hepatite B o trabalhador deve 

realizar o exame anti-HBs, para verificar se atingiu a titularidade protetora de 

anticorpos. Apenas 1.173 (56,0%) acidentados com indicação de acompanhamento 

clínico-laboratorial tinham informação a respeito desta sorologia e portanto sabiam 

se estavam ou não protegidos. Entretanto, sabe-se que esta é uma medida 

profilática muito importante para os TAS, pois, com a confirmação do status 

imunológico, nenhuma medida profilática pós-exposição será necessária nos casos 

de acidente com pessoa fonte positiva para hepatite B. 

Outras investigações nacionais também encontraram altos índices de  

subregistro no resultado do anti-HBs do trabalhador exposto a material biológico 

(JULIO; FILARDI; MARZIALE, 2014; BARROS et al., 2016; ARANTES et al., 2017). 

Evidenciando a vulnerabilidade do acidentado. Uma vez que, o resultado desse 

exame interfere diretamente na conduta profilática recomendada após acidente 

ocupacional (CORDEIRO et al., 2016). 

No atendimento ao profissional exposto a material biológico deve ser levado 

em consideração o tipo de exposição, o material envolvido, o tempo decorrido entre 

o acidente e o atendimento, além do status sorológico da fonte e do trabalhador. Em 

relação a hepatite B podem ser recomendadas dois tipos de conduta: a vacina 

indicada aos profissionais que não têm esquema completo de vacinação ou não 

desenvolveram anticorpos protetores após as três doses da vacina e a 

imunoglobulina, recomendada para aqueles que não tiveram resposta vacinal e se 

acidentaram com pessoa fonte cujo HBsAg é reagente (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2017b). 

Nesta investigação, a vacina contra a hepatite B foi indicada em 99 (4,7%) 

acidentes e para 66 (3,1%) vítimas foi prescrita a imunoglobulina. A utilização destas 

condutas profiláticas pode ser compreendida na perspectiva das políticas públicas 

brasileiras, que facilitam o acesso à vacinação dos trabalhadores da saúde antes do 
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acidente com material biológico e restringem o uso da imunoglobulina após 

exposição ocupacional.  

Outro aspecto que interfere na prescrição da vacina e imunoglobulina após 

acidente com material biológico é o status sorológico do trabalhador e da pessoa 

fonte. Neste estudo oito (0,6%) acidentados e 13 (1,9%) pessoa fonte apresentaram 

HBsAg positivo no momento do acidente.  Esses dados corroboram com estudos 

regionais e nacionais que encontraram uma baixa prevalência da hepatite B na 

população (ANJOS et al., 2011; SOUTO, 2015). Ainda assim é preciso considerar 

que o acesso à vacinação não é homogêneo e que existem grupos com maior 

vulnerabilidade para a hepatite B, tais como: pessoas em situação de rua, 

profissionais do sexo, usuários de drogas, homossexuais e bissexuais  (SOUTO, 

2015; CARVALHO et al., 2017).  A assistência aos pacientes desse grupo risco 

reforça a importância das medidas de prevenção e condutas profiláticas para os 

trabalhadores da área da saúde.  

Além da hepatite B outro risco existente após o acidente ocupacional com 

exposição a material biológico é a possibilidade de soroconversão para a hepatite C. 

Neste estudo seis (0,4%) acidentados e 37 (5,4%) pessoa fonte tiveram anti-VHC 

positivo. Este resultado foi diferente do apresentado por outras pesquisas nacionais 

que encontraram uma prevalência menor para a hepatite C (JULIO; FILARDI; 

MARZIALE, 2014; ARANTES et al., 2017). 

 A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que existam no mundo 71 

milhões de pessoas infectadas pelo vírus da hepatite C (VHC), o que representa 1% 

da população global.  Segundo os dados da OMS a prevalência da VHC varia de 

acordo com a região, sendo maior na Europa e nos países do mediterrâneo oriental 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2017). No Brasil a prevalência da hepatite C é 

intermediária, varia entre 1% e 3% (MARTINS; PEREIRA; FERREIRA, 2010; ALVES 

et al., 2014). Contudo a prevalência pode ser maior em grupos específicos, tais 

como: população carcerária, usuários de drogas injetáveis, pessoas com 

comportamento sexual de risco, tatuagens ou piercings (ALVES et al., 2014; 

ARAÚJO; PINHEIRO; SOUZA, 2017).  
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Sabe – se que o acidente ocupacional com material biológico também é um 

fator de risco para a hepatite C. Nesse caso não há uma conduta profilática eficaz 

para evitar a soroconversão, o que deve ser implementado é o diagnóstico e 

tratamento precoce do acidentado (RICE; TOMKINS; NCUBE, 2015; SIN et al., 2016; 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017b). 

 Os antivirais disponíveis para o tratamento da hepatite C apresentam uma 

eficácia de cura superior a 95%, quando iniciados oportunamente. Entretanto os 

dados da OMS chamam a atenção para o aumento de 22% na mortalidade por 

hepatites virais. Os óbitos por esta doença têm superado os de VIH (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2017), evidenciando a lacuna que existe no diagnóstico e 

o tratamento oportuno da doença. Esse fato serve de alerta para o trabalhador da 

saúde, que na maioria das vezes se preocupa apenas com o VIH após exposição 

ocupacional a material biológico (SENTHIL et al., 2015). 

 Das condutas profiláticas que são recomendadas após acidente de trabalho 

com fluidos corporais potencialmente infectantes, a quimioprofilaxia contra o VIH é a 

mais difundida entre os acidentados. O que pode ser explicado por todo o estigma 

que existe desde o descobrimento da aids e também pela divulgação dos casos de 

soroconversão após acidentes ocupacionais (JULIO; FILARDI; MARZIALE, 2014; 

LUIZE et al., 2015b; VILLARINHO; PADILHA, 2015; SIN et al., 2016).  

Um dos critérios que são levados em consideração para a prescrição da 

quimioprofilaxia contra o VIH é o status sorológico do trabalhador e da pessoa fonte. 

Neste estudo oito (0,5%) acidentados e 187 (17,8%) pessoa fonte estavam 

infectados pelo VIH no momento da exposição.  Outros estudos nacionais (JULIO; 

FILARDI; MARZIALE, 2014; ARANTES et al., 2017) e internacionais (SENTHIL et al., 

2015; SIN et al., 2016) encontraram uma prevalência menor do VIH após acidente 

de trabalho com material biológico. 

A prevalência encontrada nas sorologias das pessoas fonte pode ser 

compreendida pelos critérios de inclusão aplicados neste estudo, que optou por 

investigar somente os acidentes com material biológico com indicação de 

acompanhamento clínico – laboratorial. De acordo com as recomendações sanitárias 

a respeito das condutas pós-exposição, só é recomendado o seguimento dos 
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trabalhadores que se acidentaram com fonte desconhecida ou positiva (KUHAR et 

al., 2013; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017b).  

A estimativa é que a cada 300 acidentes com fonte positiva para o VIH pode 

ocorrer uma soroconversão (CARDO et al., 1997). Por isso é recomendado o uso de 

antivirais profiláticos para diminuir risco de soroconversão. Nesse estudo 484 

(23,0%) trabalhadores expostos tiveram indicação de uso da quimioprofilaxia contra 

o VIH mas 16 (1,2%) recusaram a medicação. A resistência do trabalhador em 

utilizar ou completar a quimioprofilaxia é uma realidade frequente e está relacionada 

principalmente aos efeitos adversos da medicação (JULIO; FILARDI; MARZIALE, 

2014; RICE; TOMKINS; NCUBE, 2015; VILLARINHO; PADILHA, 2015; CORDEIRO 

et al., 2016; SIN et al., 2016).  

As informações referentes a quimioprofilaxia e outras variáveis relacionadas 

com a exposição ocupacional a material biológico podem ser obtidas a partir de 

instrumentos padronizados, instituídos pelo Ministério da Saúde e Ministério do 

Trabalho e Emprego e Previdência Social (MINISTÉRIO DA CASA CIVIL, 1943; 

1991; FERNANDES; RIBEIRO; CAMILO, 2016; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016c). 

No entanto sabe-se que nem sempre esse acidente é comunicado as autoridades 

competentes.  

O Ministério do Trabalho e Emprego e Previdência Social acompanha as 

exposições ocupacionais a material biológico por meio da comunicação de acidente 

de trabalho (CAT) (MINISTÉRIO DA CASA CIVIL, 1943; 1991; FERNANDES; 

RIBEIRO; CAMILO, 2016). Neste estudo o preenchimento da CAT foi realizado em 

1.117 (70,1%) acidentes. Este dado foi maior que o encontrado em outras pesquisas 

brasileiras, cujas taxas de preenchimento foram de aproximadamente 50,0% dos 

acidentes de trabalho (JULIO; FILARDI; MARZIALE, 2014; MIRANDA et al., 2017). 

 Vale ressaltar que o registro da CAT está relacionado ao vínculo empregatício 

do trabalhador. Logo o documento só será emitido para aqueles que são segurados 

pela previdência social. O mesmo não acontece com a ficha elaborada pelo 

Ministério da Saúde para a notificação do acidente com material biológico. Esta ficha 

deve ser emitida para todos os acidentes de trabalho em que ocorra exposição a 

fluídos potencialmente infectantes, independente da contribuição previdenciária.  
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Mesmo com a obrigatoriedade de registro dos acidentes ocupacionais com 

material biológico, sabe-se que muitas informações importantes não são 

repassadas. Sendo esta uma realidade encontrada neste e em vários estudos 

nacionais e internacionais, que apontam a banalização do acidente, o ritmo 

acelerado do trabalho, o medo do desemprego, a falta de empenho das instituições 

empregadoras e os problemas no fluxo de atendimento, como as principais causas 

para baixa qualidade nos dados(MARKOVIĆ-DENIĆ et al., 2013; BEYERA; BEYEN, 

2014; JUNIOR et al., 2015; VILLARINHO; PADILHA, 2015; CHARCA-BENAVENTE; 

HUANCA-RUELAS; MORENO-LOAIZA, 2016; REZAEI et al., 2017; CARVALHO et 

al., 2018).   

O registro inadequado dos acidentes com material biológico impede uma 

avaliação aprofundada do risco pois limita as possibilidades de análises. Esta 

realidade não foi diferente nesta investigação, uma vez que 3.878 fichas de 

notificação foram excluídas porque o campo da evolução não tinha a informação 

referente ao encerramento do caso. Ainda, outras variáveis tais como o tempo de 

trabalho na ocupação e os resultados sorológicos, tiveram que ser excluídas da 

análise estatística por falta de dados.  

Vale ressaltar que o preenchimento adequado das fichas de notificação de 

acidente de trabalho com material biológico deve ser compartilhada entre o 

acidentado, o empregador e os serviços responsáveis pelo atendimento e 

acompanhamento deste tipo de exposição. As limitações existentes nos registros 

desses acidentes refletem as fragilidades de todos os atores envolvidos e precisa 

ser modificada, para melhor compreensão do risco biológico existente nos serviços 

de saúde.  

Outro aspecto que aumenta a vulnerabilidade do trabalhador após exposição 

ocupacional a material biológico é o abandono do acompanhamento clínico – 

laboratorial. Nesse estudo 873 (41,5%) acidentados interromperam o seguimento, 

mesmo após contato com fluídos potencialmente infectantes de fonte positiva ou 

desconhecida. Este percentual de abandono é elevado mas está entre o que já foi 

encontrado nos estudos nacionais (ALMEIDA et al., 2015; ESCUDERO; FURTADO; 

MEDEIROS, 2015; LUIZE et al., 2015b; ARANTES et al., 2017) e internacionais 

(PRIYA et al., 2015; SWETHARANI et al., 2016; PAPAVARNAVAS et al., 2017). 
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Apesar de várias pesquisas apresentarem as taxas de abandono do seguimento 

clínico – laboratorial elas pouco descrevem os fatores associados a essa 

interrupção. 

Sabe – se que o acidente com material biológico traz várias repercussões 

negativas para a vida do trabalhador, fazendo com que ele não perceba com clareza 

o risco existente neste tipo exposição.  Ao banalizar o risco do acidente a pessoa 

exposta tem uma probabilidade maior de abandonar o seguimento porque não vê o 

sentido em realizar as condutas profiláticas preconizadas (RIBEIRO et al., 2014). 

Neste estudo a análise multivariada mostrou que adesão ao 

acompanhamento pós-exposição correlacionou-se com a idade do trabalhador, 

ocupação, situação laboral, uso de equipamento de EPI, circunstância do acidente, 

instrumento envolvido na exposição e recusa de uso da quimioprofilaxia contra o 

VIH. 

Verificou – se que trabalhadores com idade igual ou maior que 40 anos 

possuíam 1,26 vezes (ORaj: 1,26; IC 95%: 1,01 – 1,59) mais chances de abandono 

do que aqueles mais jovens. O que difere de outras duas pesquisas, tendo sido 

identificado interrupção do seguimento entre os acidentados mais novos 

(PAPAVARNAVAS et al., 2017) e ausência de associação estatística entre o 

abandono e a idade (ALMEIDA et al., 2015). 

Trabalhadores mais experientes têm uma possibilidade maior de exposições 

prévias sem soroconversão, o que pode torná-los mais complacentes ao risco 

biológico (PIMENTA et al., 2013a; ESCUDERO; FURTADO; MEDEIROS, 2015). 

Histórico de acidentes anteriores também faz com que o profissional recorde a 

insatisfação com o atendimento recebido e o sofrimento vivenciado após exposição, 

motivando o abandono do acompanhamento clínico – laboratorial (RIBEIRO et al., 

2014). 

Em relação à ocupação, os resultados desta investigação encontraram que a 

equipe de enfermagem (ORaj: 1,55; IC 95%: 1,00 – 2,40), da odontologia (ORaj: 

1,99; IC 95%: 1,16 – 3,42) e da limpeza (ORaj: 1,71; IC 95%: 1,05 – 2,80) tiveram 

maior chance de interrupção do seguimento. Resultado semelhante foi apresentado 

por Perez – Diaz et al. (2015), que apresentaram a equipe de enfermagem e da 
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limpeza como os profissionais que menos aderiram as condutas profiláticas pós-

exposição. 

Na opinião de alguns autores os fatores que contribuem para o abandono do 

acompanhamento clínico – laboratorial nessas categorias profissionais é a falta de 

conhecimento a respeito do risco biológico existente na exposição, condutas 

profiláticas preconizadas, direitos trabalhistas e previdenciários existentes após o 

acidente ocupacional (PIMENTA et al., 2013a; LUIZE et al., 2015b; OLIVEIRA et al., 

2015). Diante disso, fica evidente a necessidade de maiores investimentos em 

capacitações que ajudem os trabalhadores a incorporar na sua prática, à adesão as 

medidas de prevenção do acidente com material biológico e medidas profiláticas 

(RIBEIRO et al., 2014; GARBACCIO et al., 2015). 

Um cuidado importante para diminuir o risco biológico laboral é a utilização 

dos EPI. Neste estudo os trabalhadores que não estavam usando avental no 

momento do acidente tiveram 1,39 (ORaj: 1,39; IC 95%: 1,12 – 1,73) mais chances 

de abandono do acompanhamento do que aqueles que registraram o uso deste EPI. 

Resultado que mostra um perfil de trabalhadores que, aparentemente, não aderem 

às medidas tanto preventivas, como o uso dos EPI, quanto de redução do risco de 

soroconversão, como o seguimento clínico – laboratorial recomendado. 

A literatura ressalta que a baixa adesão dos profissionais as medidas de 

prevenção e condutas profiláticas após acidente com material biológico está 

relacionada a percepção equivocada a respeito do risco de exposição. Logo, 

trabalhadores que tendem a classificar o seu acidente como de baixo risco estão 

mais propensos ao abandono do acompanhamento, por desvalorizar a importância 

das condutas profiláticas (PIMENTA et al., 2013a; ESCUDERO; FURTADO; 

MEDEIROS, 2015; GARBACCIO et al., 2015; TETTEH et al., 2015). 

Assim como o que é apresentado na literatura, esta pesquisa encontrou que 

os profissionais expostos a outros objetos apresentaram 77,98 (ORaj: 77,98; IC 

95%: 46,63 – 130,41) mais chances de abandono quando comparado aqueles que 

sofreram lesão provocada por agulha com lúmen. Habitualmente acidentes 

envolvendo dispositivos utilizados em vasos sanguíneos são reconhecidos pelo 

trabalhador como um fator que aumenta a possibilidade de soroconversão, o que 

contribui para a adesão ao seguimento clínico – laboratorial  (PIMENTA et al., 2013a; 
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PÉREZ-DIAZ et al., 2015; TETTEH et al., 2015; NWAIWU et al., 2017). O mesmo 

não ocorre com exposições envolvendo outros tipos de objetos (qualquer tipo de 

instrumento diferente de agulha sem lúmen, vidros e lâminas). 

A percepção do risco do acidente também interfere na utilização da 

quimioprofilaxia contra o VIH. Neste estudo os acidentados que recusaram a 

medicação profilática tiveram maior chance de abandono quando comparado 

aqueles que aceitaram o uso dos antirretrovirais (ORaj: 3,35; IC 95%: 1,07 – 10,49). 

Este resultado difere de outras investigações que não encontraram associação entre 

a quimioprofilaxia e o abandono do acompanhamento clínico – laboratorial 

(PIMENTA et al., 2013a; PAPAVARNAVAS et al., 2017). 

A justificativa mais apontada para a recusa/ interrupção do uso dos 

antirretrovirais após acidente ocupacional com material biológico são os efeitos 

adversos que podem ocorrer de forma leve, moderada ou grave (PIMENTA et al., 

2013a; SWETHARANI et al., 2016; ARANTES et al., 2017). O trabalhador que 

realiza o acompanhamento, de acordo com as condutas preconizadas, tem a 

oportunidade de acesso a cuidados que podem minimizar as reações advindas do 

uso da medicação e assim garantir maior proteção a sua saúde. O mesmo não 

ocorre quando ele recusa a quimioprofilaxia e ainda abandona o seguimento, 

aumentando assim a sua vulnerabilidade frente ao acidente.  

Outro aspecto fundamental para a compreensão do abandono do 

acompanhamento é a conduta do empregador após os acidentes com material 

biológico. Nesta investigação os trabalhadores de carteira assinada tiveram 3,55 

mais chances de interrupção do seguimento clínico – laboratorial quando comparado 

aqueles que não apresentavam carteira assinada (ORaj: 3,55; IC 95%: 2,18 – 5,77). 

A chance de abandono também foi 1,61 vezes maior (ORaj: 1,61; IC 95%: 1,26 – 

2,06).nos acidentes que não foram emitidos a Comunicação de Acidente de Trabalho 

(CAT). 

Estes resultados reforçam que a organização do trabalho pode estimular ou 

limitar o acesso ao acompanhamento clínico – laboratorial após acidente com 

material biológico. Os fatores que estimulam o trabalhador a seguir corretamente os 

cuidados pós – exposição são as orientações prévias ao acidente, o apoio da chefia 

e dos colegas, o incentivo para comparecimento nas consultas de seguimento e 
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supervisão do acompanhamento até o momento da alta. Já os aspectos que 

dificultam a adesão são a falta de orientação, ameaça de perda do emprego, 

atitudes recriminatórias e recusa de liberação para comparecimento nos 

atendimentos agendados (RIBEIRO et al., 2014; GARBACCIO et al., 2015; LUIZE et 

al., 2015b).  

Vale ressaltar que de acordo com as normas trabalhistas brasileiras as 

empresas são obrigadas a instruir os empregados a respeito das precauções 

necessárias para evitar o acidente ocupacional e ainda fazer cumprir as normas de 

segurança e medicina do trabalho (MINISTÉRIO DA CASA CIVIL, 1943). Ademais o 

empregador deve acompanhar a vítima de acidente ocupacional e assumir todos os 

ônus advindos da exposição (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 2005). 

Outro fator associado ao abandono do acompanhamento clínico – laboratorial 

é a circunstância da exposição. Neste estudo os trabalhadores que se acidentaram 

na lavanderia ou durante a limpeza de material apresentaram menor chance de 

abandono quando comparado aqueles que foram expostos durante a administração 

de medicamentos (ORaj: 0,38; IC 95%: 0,22 – 0,67) sinalizando uma maior 

preocupação quando a pessoa fonte não é desconhecida.  Achados coerentes com a 

maior presunção do risco as exposições cuja fonte é desconhecida, entretanto diferi 

de outras duas pesquisas que mostraram maior taxa de abandono entre os 

trabalhadores do Centro de Material e Esterilização (CME) e outros setores onde a 

maior parte dos acidentes foi com fonte desconhecida (PIMENTA et al., 2013a; 

ALMEIDA et al., 2015).  
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7. CONCLUSÃO 

 

 Entre trabalhadores da área da saúde que tinham indicação de 

acompanhamento clínico – laboratorial após acidente com material biológico, no 

município de Goiânia, no período de 2006 a 2016 observou-se o predomínio entre 

jovens, do sexo feminino 80,6%, com ensino médio completo e que pertenciam à 

equipe de enfermagem. A maioria (89,0%) tinha as três doses da vacina contra 

hepatite B, mas somente 56,0% conheciam o resultado do anti-HBs no momento do 

acidente. 

 As exposições foram, predominantemente, percutâneas envolvendo agulhas 

com lúmen, que levaram o contato do trabalhador com sangue durante a 

administração de medicamentos ou punção de acesso vascular. Na maioria das 

exposições (60,1%) a pessoa fonte era conhecida e houve a emissão da 

comunicação de acidente de trabalho (CAT).  

 Durante o seguimento clínico - laboratorial a conduta profilática mais 

recomendada foi a quimioprofilaxia contra o VIH indicada em 23,0% dos acidentes 

analisados. Verificou-se também uma elevada taxa de abandono do 

acompanhamento (41,5%). Não houve caso de soroconversão registrado no período 

analisado por este estudo. 

 As chances de abandono do acompanhamento clínico-laboratorial foram 

maiores entre os trabalhadores com idade igual ou maior a 40 anos, pertencentes às 

equipes de enfermagem, odontologia e do serviço de limpeza, que não estavam 

utilizando equipamento de proteção individual (avental) no momento da exposição, 

sofreram lesão por objetos que não eram agulha com lúmen,  trabalhavam com 

carteira assinada,  não tiveram a emissão da comunicação de acidente de trabalho e 

recusaram a quimioprofilaxia contra o VIH. Constatou-se ainda que os acidentados 

expostos durante a realização de procedimentos na lavanderia ou na lavagem de 

material apresentaram menor chance de interrupção do seguimento. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O abandono do acompanhamento clínico – laboratorial após acidente com 

material biológico é um evento multifatorial, influenciado pelas condutas pós-

exposição, atitude do empregador e fatores relacionados ao acidentado. A elevada 

taxa de interrupção do seguimento encontrada neste estudo (41,5%) reforça a 

necessidade de implementação de estratégias para proteção do trabalhador. Tais 

como, capacitação permanente de todos os expostos ao risco biológico; implantação 

de medidas de segurança nos ambientes de saúde que facilitem o cumprimento das 

medidas de prevenção previstas nas legislações, bem como o primeiro atendimento 

de forma ágil e segura ao acidentado, estruturação dos serviços de saúde 

responsáveis pelo atendimento e acompanhamento do acidentado; e ainda apoio do 

empregador desde o momento da exposição até a alta.  

 A capacitação permanente do trabalhador é uma estratégia importante para a 

sensibilização a respeito do risco biológico existente no ambiente laboral. Ademais 

este momento deve ser utilizado para reforçar a importância das medidas de 

prevenção e esclarecer as dúvidas a respeito das condutas profiláticas pós-

exposição que devem ser realizadas após acidente com material biológico.  

 Outro aspecto que deve ser incluído na assistência do trabalhador para 

diminuir o abandono do acompanhamento clínico – laboratorial é o apoio psicológico 

a pessoa exposta ao material biológico. Este atendimento especializado pode ajudar 

o acidentado a enfrentar o desgaste físico, emocional e profissional desencadeado 

pela exposição e ainda, encorajá-lo a completar o seguimento.  

 Em todo o processo de implementação de esforços para melhorar a adesão 

do trabalhador ao acompanhamento, também devem ser incluídas as atribuições do 

empregador. Como o responsável por assegurar um ambiente laboral saudável e 

ainda garantir a segurança dos acidentados, facilitando e monitorando a rotina das 

condutas profiláticas pós-exposição.  

 Da mesma forma é importante que ocorra a estruturação dos serviços 

responsáveis pelo atendimento do acidentado. Garantindo agilidade, qualidade e 

resolutividade na assistência desde o primeiro contato com as unidades até o 

momento da alta. Durante o acompanhamento o agendamento das consultas, 

realização dos exames laboratoriais e distribuição dos medicamentos devem ser 
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facilitados. Também pode ser implementado na rotina do seguimento a confirmação 

das consultas agendadas e busca ativa dos acidentados que não compareceram no 

atendimento.  

 Nesse sentido, merece destaque a necessidade de qualificação dos 

trabalhadores envolvidos em todo o seguimento para o registro fidedigno das 

informações de cada caso. A falta de registros foi um fator limitante deste estudo 

pelo seu impacto direto na avaliação e, por conseguinte na proposição de 

estratégias de melhoria no atendimento aos trabalhadores que sofrem acidentes 

com material biológico. Pois, de fato, só parte da realidade pode ser conhecida.  

 Dos 7.265 acidentes com trabalhadores da área da saúde registrados no 

período de 10 anos (2006 – 2016), 3878 (aproximadamente 54,0%) foram excluídos 

desse estudo porque o campo evolução estava em branco ou ignorada. Denotando, 

portanto, falha no processo/sistema de acompanhamento e requer avaliação dos 

responsáveis pela gestão do cuidado aos trabalhadores expostos ao material 

biológico. Apesar desses, também, terem parcela de responsabilidade, pois 

fornecem as informações e poderiam ser proativos na busca pelo sistema, são, a 

parte mais vulnerável desse processo e reconhecidos oficialmente como “vítimas”.   

 Vale a pena ainda destacar, embora não diretamente relacionado à qualidade 

do atendimento, mas para o avanço da avaliação do agravo, as limitações impostas 

pela ficha de notificação padronizada pelo SINAN. Tanto pela falta de campo de 

registro como o caso da categoria “estudante” que não permite identificação direta 

da formação do acidentado como pela formatação do modo de registro, como no 

caso dos EPI em uso no momento do acidente, e ainda, o tempo de trabalho na 

ocupação, que gera inúmeras dúvidas no momento do preenchimento. Dentre 

outros, são exemplos que sinalizam a necessidade de um novo instrumento de 

notificação, quase 13 anos após sua implantação.  
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