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INTRODUÇÃO 

O Acidente de Trabalho com Exposição a Material Biológico é um 

agravo de notificação compulsória universal, que inclui os 

acidentes de trabalho envolvendo exposição direta ou indireta do 

trabalhador a esses fluidos contaminantes. As exposições 

ocupacionais a materiais biológicos potencialmente contaminados 

são um sério risco aos profissionais em seus locais de trabalho. 
Estudos desenvolvidos nesta área mostram que os acidentes 

envolvendo sangue e outros fluidos orgânicos correspondem às 

exposições mais freqüentemente relatadas. 

 

OBJETIVO 

Descrever o perfil epidemiológico dos acidentes de trabalho com 

exposição a material biológico em Pernambuco de 2007 a 2016. 

 

 

 
10,37% dos casos 

aconteceram na 
administração 

medicamentosa 

 

MÉTODOS 
 

Trata-se de um estudo transversal descritivo. Foram analisados 

os casos de acidentes de trabalho com exposição a material 
biológico notificados no Estado de Pernambuco entre os anos de 

2007 a 2016, obtidos no Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (Sinan). As variáveis analisadas foram a faixa etária, 

ocupação, circunstância do acidente e evolução. 

 
 

RESULTADOS 

No período analisado, foram notificados 12.272 casos de 

acidente com exposição a material biológico. A faixa etária mais 

acometida foi de 20 a 29 anos, com 35,30% (4.332) notificações. 

A maioria dos acidentes ocorreu em pessoas do sexo feminino 

(Gráfico 1) e a ocupação que mais se acidenta são os 

profissionais de enfermagem. Quanto à circunstância desses 
acidentes, observa-se que 18,26% (2.241) dos casos não 

especificam como se deu o acidente, seguido de 10,37% (1.273) 

casos que ocorreram na administração medicamentosa 

endovenosa. Quanto à evolução 71,73% (8.803) casos foram de 

evolução ignorada ou em branco. 

 
 

Gráfico 1. Percentual de casos notificados de Acidente de Trabalho com 
exposição a Material Biológico segundo o sexo, de 2007 a 2016 em 

Pernambuco. 

 
 
 

DISCUSSÕES 

Apesar da incompletude das fichas de notificação para algumas variáveis, 

observa-se que os casos acontecem em adultos jovens, predominante entre 

profissionais da enfermagem e mulheres, dado que corrobora com achados 
de outros trabalhos já publicados sobre o assunto. A administração 

medicamentosa endovenosa apresenta-se como uma atividade laboral que 

merece atenção e vigilância reforçada, pois como a equipe de enfermagem 

constitui o grupo que realiza grande parte desses procedimentos, encontra- 

se mais vulnerável à exposição ao material biológico, com maiores riscos de 
se envolverem em acidentes e adquirirem doenças infecciosas. 

 
 

CONCLUSÕES 

Faz-se necessário a melhoria da qualidade das informações para que 

possam ser avaliadas com a evolução dos casos e que medidas protetivas e 
preventivas sejam tomadas de acordo com as principais circunstâncias 

envolvidas na ocorrência destes acidentes, assim como um estudo mais 
aprofundado que auxilie na definição de onde se deve intervir para melhorar 

as condições de trabalho desses profissionais a fim de garantir sua 

segurança e com isso evitar o acontecimento de novos acientes. 
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Fonte: SINAN/SEVS/SES-PE. Dados analisados em 15/07/18 sujeitos a alteração 

 
Sistema de Informação de Agravos de Notificação. 2018: Portal SINAN. Disponível em: 

http://portalsinan.saude.gov.br. Acesso em 15 de Julho de 2018,; 

VIEIRA, M., PADILHA, M. I., PINHEIRO, R. D. Análise dos acidentes com material 

biológico em trabalhadores da. Rev. Latino-Am. Enfermagem , 2011. 

Saúde do Trabalhador: Protocolos de Complexidade Diferenciada. Exposição a Materiais 

Biológicos . Brasília, DF, Brasil: Editora Ministério da Saúde, 2006. 

 

E-mail: trabalhador.pe@gmail.com 
Telefone institucional: (81) 3184-0613 

35,30% dos casos tem idade 

de 20 a 29 anos 
53,61% (n= 6.576) dos 

casos são profissionais 

da enfermagem 

ANÁLISE DOS ACIDENTES DE TRABALHO COM EXPOSIÇÃO A MATERIAL BIOLÓGICO NOTIFICADOS EM PERNAMBUCO NO PERÍODO DE 2007 A 2016 

http://portalsinan.saude.gov.br/
mailto:trabalhador.pe@gmail.com

	INTRODUÇÃO
	OBJETIVO
	10,37% dos casos aconteceram na administração medicamentosa

	RESULTADOS
	DISCUSSÕES
	CONCLUSÕES

