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TRANSMISSIBILIDADE

A transmissibilidade da hepatite B compreende de 2 a 3

semanas antes de aparecerem os sintomas, até o término

da doença, e de hepatite C em 1 semana antes dos

sintomas. Em ambos, em caso de cronificação, podem

continuar sendo transmitida.

Os acidentes com materiais perfurocortantes são frequentes em

profissionais da saúde, por manipulares agulhas, lâminas e

bisturis, entre outros materiais usados em procedimentos

técnicos de saúde, havendo risco maior se não utilizarem de

Equipamentos de Proteção Individual, os EPI’s. Ocorrendo os

acidentes pode haver confirmação de soropositividade em

Hepatite B e C, que são vírus transmitidos por vias parenteral e

percutânea em contato com sangue.

ACIDENTES BIOLÓGICOS

Notou-se diminuição do número de casos notificados de acidente biológico na

comparação de 2016 com 2017 após campanhas e projetos de educação em

saúde. Nos dois períodos não houve soroconversão para hepatite B ou C.

Observa-se que há ainda prevalência de não imunização para hepatite B em

2016 e 2017. Acidentes com material biológico ainda é um agravante no

ambiente hospitalar. Os índices de acidentes com agulha ainda é alto por

motivos de descarte incorreto e reencape. A conscientização dos acidentados

ocorreu somente após o acidente. A educação continuada é uma das

estratégicas para informar os profissionais e promover mudança de

comportamento prevenindo e diminuindo os acidentes com material

perfurocortantes

RESULTADOS 

No ano de 2016, foram notificados 51 acidentes biológicos

com perfurocortante, sendo: homens(23,5%); mulheres

(76,5%); casos que envolveram agulha (86,2%); casos com

lâmina (13,8%); faziam uso de EPI (70,5%) e não usavam

EPI (29,5%). Comprovado vacina para anti-HBs (70,5%) e

negativos para vacina (3,9%), sem comprovação laboratorial

anti-HBs (25,6%). Em 2017, foram notificados 33 acidentes

biológicos com perfurocortante, sendo: homens (30,3%);

mulheres (69,6%); casos que envolveram agulha (78,7%);

casos com lâmina (21,3%); faziam uso de EPI (87,8%) e não

usavam EPI (12,2%). Comprovado vacina para anti-HBs

(63,6%) e negativos para vacina (3%), sem comprovação

laboratorial anti-HBs (33,4%).
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MÉTODO UTILIZADO

Baseado em estudo analítico descritivo, foi realizado uma

análise dos índices dos casos notificados pelo Núcleo

Hospitalar de Epidemiologia do HUMAP/UFMS de 2016 e

2017, com acidente de material biológico em profissionais

da saúde e se houve soropositividade anti-HBs ou anti-

HCV.
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