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OBJETIVO
Descrever o perfil dos acidentes com material biológico em

profissionais de limpeza, ocorridos em Pernambuco entre

os anos de 2007 e 2017.

As exposições ocupacionais a materiais biológicos

potencialmente contaminados apresentam um grande risco

aos profissionais em seus ambientes de trabalho, ocorrendo

muitas vezes devido ao descarte inadequado de materiais. Os

acidentes com agulhas e material perfurocortante transmitem

múltiplos patógenos, tais como o vírus da imunodeficiência

humana (HIV), o da hepatite B e o da hepatite C.

INTRODUÇÃO

Sobre a situação vacinal do acidentado em relação à hepatite B 22,5% não

possuíam esquema vacinal, e 27,1% preencheram esse campo da notificação

como ignorado/branco. No campo evolução do caso 82,9% foram preenchidos

com ignorado/branco.
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ACIDENTES COM MATERIAL BIOLÓGICO EM PROFISSIONAIS DE LIMPEZA ENTRE OS ANOS DE 
2007 A 2017

METODOLOGIA
O presente trabalho trata-se de um estudo descritivo de

corte transversal onde foram considerados os casos de

acidentes ocupacionais com exposição à material biológico

notificados de 2007 a 2017 no Sistema de Informação de

Agravos de Notificação (SINAN).

RESULTADOS

No período considerado foram notificados 14.765 casos de

acidentes por exposição a material biológico, destes 1.229

(8,3%) casos ocorreram em profissionais de limpeza. A

situação de mercado de trabalho predominante é

empregado registrado com 72,6%. Apesar disso, a emissão

da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) não

ocorreu em 55,6% e 32% preencheram esse dado como

ignorado/branco.
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DISCUSSÃO

É preocupante a ocorrência de acidentes com material biológico nos

profissionais da limpeza. A falta de conhecimento dos trabalhadores e

trabalhadoras e de orientação por parte dos empregadores são fatores que

contribuem para aumentar a vulnerabilidade à exposição a riscos biológicos.

Além disso, é relevante a quantidade de casos que não possuíam esquema

vacinal, sendo importante priorizar estes trabalhadores nas ações preventivas.

CONCLUSÃO

Há uma necessidade de melhoria na qualidade das informações, pois os

subregistros e incompletudes no SINAN impedem uma caracterização mais

fidedigna desses trabalhadores. Devem ser implantadas medidas preventivas

que considerem as particularidades das atividades executadas por esta

categoria profissional.
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Gráfico 1. Percentual de casos notificados segundo situação no
mercado de trabalho, de 2007 a 2017 em Pernambuco.

Gráfico 2. Percentual de notificacão segundo evolução do caso, de 2007 a 2017 em
Pernambuco.
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