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RESUMO 
Os profissionais de saúde, são os protagonistas iniciais e finais de um atendimento em hospitais e                
instituições de saúde, os quais também estão expostos a acidentes com materiais perfurocortantes.             
Diante disto, o propósito desse artigo foi pontuar a relevância dos acidentes ocorridos com materiais               
perfurocortantes no período de dez anos no Hospital Militar de Área de Brasília no Distrito Federal. A                 
metodologia utilizada neste trabalho foi processo descritivo de caráter retrospectivo. Constatou-se           
que 15 profissionais sofreram acidentes, sendo a maior prevalência de acidentes no 87% do sexo               
feminino e o agente causador mais prevalente foi o sangue. A conclusão indica que o uso correto de                  
EPIs e a preocupação com protocolos de prevenção são adequações dos recursos para a qualidade               
dos serviços oferecidos. Enfatiza-se a importância da função educadora e não apenas a fiscalizadora              
e punitiva dentro e fora da força. 
 
Palavras-chave: Acidentes materiais perfurocortantes. Acidentes de trabalho. Enfermagem.        
Profissionais de saúde. 
 
ABSTRACT 
Healthcare professionals are the initial and final protagonists in hospitals and health institutions, which              
are also exposed to accidents with sharps. In view of this, the purpose of this article is o point out the                     
relevance of accidents that occurred with sharps in the ten-year period at the Brasília Military Hospital                
in the Federal District. The methodology used in this work was a retrospective descriptive process. It                
was found that 15 professionals suffered accidents, with the highest prevalence of accidents among              
women and the most prevalent causative agent was blood. The conclusion indicates that the correct               
use of PPE and the concern with prevention protocols are resource adjustments for the quality of the                 
services offered. The importance of the educating function is emphasized and supervision and             
punishment function inside and out of the organization. 
 
Keywords: Sharp material accidents. Accidents at work. Nursing. Health professionals.  
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1 INTRODUÇÃO 
 
O presente trabalho tem como objetivo apresentar ao leitor importantes          

informações tanto no âmbito hospitalar e como dever social quantos aos cuidados            
com acidentes perfurocortantes, ocorridos no Exército Brasileiro, mais precisamente         

no Hospital Militar de Área de Brasília. 

O Ministério do Trabalho e Emprego possui o papel primordial e de             
fiscalizador das Normas Regulamentadoras (NR), tanto nas empresas públicas e          

privadas, com destaque aqui a NR 32 que foi a primeira norma regulamentadora             
específica para o setor da saúde. (BRASIL, 2005). 

Segundo Barbosa (2009), a função fim dos Hospitais é promover saúde e não             

doença ou acidentes, independente da sua complexidade, (alta, média ou baixa). No            
entanto, ainda é possível observarmos, como fator negativo aos profissionais que           

laboram nesta atividade, expô-los a riscos eminentes do trabalho e do ambiente em             
que este é realizado, podendo gerar agravos às suas condições de saúde. 

Mesmo com surgimento e vigilância das NR, protocolos e medidas de           

segurança eficazes, e com todos os cuidados e todo o sentido de responsabilidade             
com relação à sua própria segurança e à segurança de seu paciente, ainda             

podemos contabilizar acidentes com material perfurocortante nos hospitais.  

Nesse contexto, será abordado o assunto em questão, ele se objetivou            

analisar a prevalência e caracterizou os acidentes ocupacionais com materiais          

perfurocortantes com exposição biológica, nos últimos dez anos, em profissionais de           
saúde no Hospital Militar de Área de Brasília (HMAB). 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.1 PROBLEMA 
 

Para a realização de um estudo preciso e capaz de trazer contribuições            

fundamentais aos integrantes do EB, calcado na metodologia científica, fez- se           
necessário a apresentação de uma estatística do assunto para o qual foi explorado e              

por fim sempre buscar ações preventivas nas instituições de saúde visando diminuir            

os índices de acidentes e do consequente risco de contaminação. 
Acidentes com materiais perfurocortantes, como agulhas, bisturis e entre outros          

que serão elencados neste trabalho, fazem parte de afastamentos médicos          
temporários ou definitivos dentro do EB.  

A presente publicação visa orientar técnica e administrativamente os         

integrantes do Sistema Pericial do Exército Brasileiro e estabelecer os processos           
que regulam a atividade técnica das perícias médicas no Serviço de Saúde do             

Exército Brasileiro. 
 

 

1.1.1 Antecedentes do Problema 
 

De acordo com o Manual de Recomendações para Atendimento e         

Acompanhamento de Exposição Ocupacional a Material Biológico do Ministério da         

Saúde o risco médio de se adquirir o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV/aids) é              

de aproximadamente 0,3% após exposição percutânea e de 0,09% após exposição           
mucocutânea. (BRASIL,2011). 

Acidentes envolvendo agulhas são responsáveis por grande parte das         
transmissões de doenças infecciosas (80-90%) entre trabalhadores de saúde e o           

risco de transmissão de infecção de uma agulha contaminada é de um em três para               

hepatite B, um em trinta para hepatite C e um em trezentos para HIV2. (MARZIALI               
2002). 

Foi constatado que acidentes com perfurocortantes se destacam como a maior           
causa da exposição ao material biológico entre os trabalhadores da saúde. Mesmo            

na prática com o uso de precauções-padrão, medidas de biossegurança e gestão de             

riscos ocupacionais no setor de saúde, os acidentes ocorrem. A culpa não se deve a               
penas a razões técnicas, mas também por razões administrativas, como na situação            

em que o descarte correto de agulhas ou resíduos biológicos, por falta ou ausência              



 

total de lixeiras ou depósitos apropriados, bem como ao mal uso do próprio             

trabalhador  que não cultiva o hábito do descarte adequado.( GUIZELINI,2011) 
1.1.2 Formulação do Problema 

 
Dentro da força, possuímos documentos que necessitam ser preenchidos         

conforme calendários de obrigações DEPARTAMENTO GERAL DO PESSOAL        

DIRETORIA DE SAÚDE (DSAU), dentro dos INDICADORES EPIDEMIOLÓGICOS        
DE INFECÇÃO, dados semestrais enviados pelas Região Militar (RM) enviados a           

DSAU, afim de sabermos o real diagnóstico do número de profissionais acidentados            
por essas injúrias. Quando acontecem as ocorrências com materiais         

perfurocortantes, são catalogadas e registradas na Comissão de Controle de          

Infecção Hospitalar (CCIH), setor responsável pela conduta e protocolos a respeito           
de como proceder, dando todo o amparo ao profissional neste sinistro.  

Acredita-se que o número existente seja subestimado devido à existência          
provável de subnotificação entre profissionais de saúde devido à falta de           

conscientização do risco por parte dos trabalhadores e gestores de hospitais, ao            

medo de desemprego ou perda de emprego pelo trabalhador.  
Os profissionais que prestam atendimento hospitalar são considerados        

trabalhadores que executam tarefas simples e rotineiras, porém, inseridos em          
ambiente com grau de risco III, segundo as Normas Regulamentadoras (NR), por            

desenvolver atividade de Atenção à Saúde. (BERNARDINO,2007). 

Aqui o público mais acometido são os que estão diretamente envolvidos e            
expostos na porta de entrada, como dizemos, na linha de frente das urgências e              

emergência dos hospitais, bem como nos centros cirúrgicos destes. 
 

 

1.2 QUESTÕES DE ESTUDO 
 

Os hospitais são instituições que prestam serviços à saúde a fim de atender,             
tratar e curar pacientes de diversas patologias; por outro lado, é um ambiente que              

expõe os trabalhadores a uma série de riscos que podem ocasionar Acidente de             

trabalho, doença profissional e doença de trabalho.( BARBOSA.2009). 
A categoria profissional mais afetada por esses acidentes são os trabalhadores           

de enfermagem (principalmente os que atuam em ambiente hospitalar), pois sua           



 

rotina de trabalho envolve o cuidado em uma perspectiva do fazer. (MARZIALI            

2002). 
Trata-se de estudo quantitativo, exploratório e descritivo, desenvolvido nos          

últimos dez anos, em profissionais de saúde no Hospital Militar de Área de Brasília              
(HMAB). 

 

1.3 OBJETIVO  

 

Aqui ao exposto, os objetivos deste trabalho foram apresentar os acidentes           
com materiais perfurocortantes no Hospital Militar de Área de Brasília (HMAB) no            

período entre dez anos. 

 
1.1.3 Objetivo Geral 

 
O presente estudo pretende avaliar o índice de ocorrências e as           

características dos acidentes notificados envolvendo materiais perfurocortantes       

profissionais de saúde no Hospital Militar de Área de Brasília (HMAB) no período             
entre dez anos. 

 
1.1.4 Objetivos Específicos 

 

a. Analisar a prevalência e caracterizar os acidentes ocupacionais com          
materiais perfurocortantes nos últimos dez anos em profissionais da área de saúde            

do HMAB. 
b. Descrever os tipos de acidentes com material perfurocortante. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 
 

No Brasil, mesmo não havendo estatísticas oficiais, achados semelhantes         
foram descritos na literatura, apontando índice de acidentes por perfurocortantes de           

30,17%. O Centers for Diseases Control and Prevention (CDC), nos Estados Unidos,           

estima que anualmente ocorram, aproximadamente, 385 mil acidentes com materiais          



 

perfurocortantes envolvendo trabalhadores da saúde que atuam em hospitais.         

(PANLILIO et al.,2004).  
A transmissão do HIV em profissionais de saúde foi associada,          

principalmente, aos acidentes com instrumentos perfurocortantes. (SARQUIS, 2020) 
No Exército brasileiro, mesmo com o nosso Regulamento Interno e dos           

Serviços Gerais (RISG) prescreve tudo quanto se relaciona com a vida interna e             

com os serviços gerais das unidades consideradas corpos de tropa, estabelecendo           
normas relativas às atribuições, às responsabilidades e ao exercício das funções de            

seus integrantes, se faz necessário uma atenção aos riscos de acidentes de            
trabalho, doenças ocupacionais e notificação de acidentes envolvendo os         

trabalhadores de saúde, neste contexto, com materiais      

perfurocortantes, caracterizando um momento de ansiedade, insegurança e       
angústia, desencadeado principalmente pelo desconhecimento sobre acidentes       

de trabalho e sobre a conduta adequada após acidente com perfurocortante.  
Sendo assim, é de suma importação a implementação de programas e           

protocolos, voltados para a saúde do trabalhador, trazer uma mudança no perfil e na              

magnitude de estatísticas de doenças profissionais no país, no entanto ainda existe            
aquele que persiste na recusa da notificação dos acidentes do trabalho pela            

empresa e até a omissão do próprio trabalhador.  
 

 

1. 5 CONTRIBUIÇÕES 
 

Com o presente estudo pretende-se contribuir para o nosso pessoal de saúde            
no Exército Brasileiro e sua doutrina de emprego, deste modo, ressalta-se a            

necessidade de implantação de um programa de treinamento permanente, visando          

informar e capacitar os profissionais de saúde quanto ao acidente com           
perfurocortante e a conduta pós-acidente, com intuito de preservar a saúde e            

integridade do trabalhador, favorecendo, assim, a qualidade de vida em seu trabalho.  

Aqui será observado e elencado, um aumento da atenção ao tema           
biossegurança, o qual inclui todo procedimento de combate à contaminação,          

devendo ser, portanto, uma preocupação de todos os serviços relacionados à saúde,            

conforme preconiza a NR, aqui em especial a NR 32 (SEGURANÇA E SAÚDE NO              
TRABALHO EM SERVIÇOS DE SAÚDE) fiscalizado pelo MTE. 



 

Se faz necessário em qualquer tempo, termos um olhar de cuidado a estes             

profissionais que estão expostos, do início ao fim dentro de um atendimento            
hospitalar. 

 
2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Os riscos provenientes da exposição ocupacional, em especial o sangue por           
meio de acidente envolvendo instrumentos perfurocortantes pode transmitir, pelo         

menos, vinte diferentes patógenos, dentre eles os vírus da hepatite B e C e o HIV,                
sendo estes últimos os de maior importância epidemiológica. (CARDO, 1997).  

Materiais perfurocortantes, bisturis e agulhas, além de instrumentos de         

trabalho dos profissionais de saúde, ainda são os principais meios de contaminação            
para aberturas de CATs e com leve percentual ao Óbito. 

Outro agravo relevante, que além de infecções, estes acidentes de trabalho           
afetam psicológica e emocionalmente o trabalhador acidentado, até mesmo pela          

expectativa dos resultados que os testes sorológicos possam apresentar, agravados          

pela possibilidade de se contaminar pelo vírus HIV. (SAILER; MARZIALE, 2007). 
Vale ressaltar aqui a NR- 32, relevante e faz referência a Saúde e Segurança              

no trabalho em serviços de saúde e riscos biológicos, publicada em 2005. Atribui ao              
Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho          

(SESMT) e à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) a           

responsabilidade de revisar e de investigar acidentes, manter relatórios e          
estatísticas, recomendar medidas preventivas, coordenar e treinar equipes, com a          

finalidade de manter a integridade física e a saúde dos trabalhadores (BRASIL,            
2005).  

Com tudo isso na literatura, e em vigência de leis e normas, há necessidade              

de compreender a atuação dos profissionais da saúde diante de uma situação de             

risco ocupacional para que ações preventivas possam ser efetivadas. (SILVA, 2012).  

Além disso, sabemos que os profissionais trabalham em turnos, em períodos           

exaustivos, com excesso de carga de trabalho, o que os deixa mais expostos à              

ocorrência de acidentes envolvendo materiais perfurocortantes. 
E todos devem trabalhar em conjunto com a Comissão de Controle de            

Infecção Hospitalar (CCIH) implantando protocolos e normas de biossegurança,         



 

controlando e minimizando os riscos de transmissão entre profissionais da saúde e            

pacientes. 
Os trabalhadores da área da saúde estão expostos a situações de risco à             

própria saúde e bem-estar, quer por contato com os quimioterápicos, quer pelos            
riscos ergonômicos decorrentes de tarefas que demandam a contribuição de esforço           

físico; quer pela exposição a riscos biológicos provenientes de microrganismos          

patogênicos de origem biológicas, a maioria capazes de transmitir doenças          
infecciosas. Acidentes com materiais perfurocortantes contaminados e contato com         

sangue, com tecidos e com outros fluidos ou lúmen corpóreos podem transmitir            
doenças como AIDS e a família das hepatites. (NIOSH, 2009). 

O manuseio e o descarte inadequado, juntamente com o reencape de           

agulhas, estão entre os fatores considerados negligenciados pela equipe de          
enfermagem, revelando a continuidade de uma prática de risco entre os           

trabalhadores. (NOWAK,2013). 
 

 

3 METODOLOGIA 
 

O presente estudo foi realizado dentro de um processo descritivo de caráter            
retrospectivo, realizado em no Hospital Militar de Área de Brasília, onde foram            

coletados os registros de acidente de trabalho com material perfurocortante nos           

profissionais de saúde, por meio das Comunicações de Acidentes de Trabalho           
(CATs) e das fichas de notificação de acidentes biológicos ocupacionais do Serviço            

de Controle de Infecção Hospitalar no período de dez anos. 
Este serviço é prestado por um corpo clínico composto por médicos,           

enfermeiros e técnicos de enfermagem dentro das instalações do HMAB, no setor de             

enfermagem nas áreas administrativas. 
 

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 
 

O delineamento de pesquisa contemplará as fases de levantamento e seleção           

da bibliografia; coleta dos dados, crítica dos dados, leitura analítica e fichamento das             
fontes, argumentação e discussão dos resultados.  

 



 

 

 
 

 
 

3.2 PROCEDIMENTOS PARA A REVISÃO DE LITERATURA 
 
Para a definição de termos, levantamento das informações de interesse e           

estruturação de um modelo teórico de análise será realizada uma revisão de            
literatura nos seguintes moldes:  

 

a. Fontes de busca  
 

- Artigos científicos das bases de dados do Scholar Google, PubMed, do           
LILACS e do SCIELO.  

- Livros e monografias da Biblioteca da Escola de Aperfeiçoamento de          

Oficiais e da Biblioteca da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército; e 
- Monografias do Sistema de Monografias e Teses do Exército Brasileiro. 

- Literatura Médica e de Enfermagem; 
- Dados do Serviço de Perícia Médica do HMAB; 

- Dados do Serviço da CCIH do HMAB; 

- Dados do Serviço de Civis e Pensionistas do HMAB; 
 

b. Estratégia de busca para as bases de dados eletrônicas 
 
A fim de realizar a busca a respeito do assunto será utilizada a localização              

dados eletrônicos, por meio de sites de busca na internet e intranet. 
 

c. Critérios de inclusão: 
 

- Estudos publicados em português. 

-  Estudos publicados em inglês. 
- Estudos publicados em espanhol 

- Estudos publicados em francês 



 

 

 
 

 
 

d. Critérios de exclusão:  
 

− Estudos que não sejam relacionados à tema. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 
4 RESULTADOS E DISCURSSÃO 

A equipe de enfermagem, por estar sempre em contato direto aos cuidados             

dos pacientes, está mais suscetível aos acidentes com perfurocortantes. Neste          
trabalho a maioria dos acometidos, foram os técnicos de enfermagem. Pelo fato de             

estarem bem mais envolvidos em todos os procedimentos que envolvem o           
atendimento aos usuários que procuram o hospital. Mesmo que sejam profissionais           

militares e civis, em algum momento foram acometidos, mesmo com os cuidados e             

as práticas na atividade profissional que desempenham diuturnamente. 

Foi constatado que acidentes com perfurocortantes se destacam como a           

maior causa da exposição ao material biológico entre os trabalhadores da saúde. Na             
investigação dos acidentes foi constatada a ocorrência de 15 acidentes de trabalho           

com exposição à material biológico, envolvendo profissionais de saúde. 

Importante aqui, o registro também no setor de Perícias Médicas do HMAB,             
sendo norteado pela nossa NTPMEX, atualizada, com a consulta e homologação de            

todo e qualquer consequência de um acidente de serviço por profissionais de saúde             
militara ou civis. Vale ressaltar, a exigência também em planilha e o envio semestral              

a DSAU dos dados destes infortúnios, normativa desta Diretoria. 

No período estudado, os serviços com maior ocorrência das injúrias foram os             
setores de pronto atendimento e centro cirúrgico. Ao se avaliar a distribuição das             

categorias profissionais em relação ao sexo, observa-se uma predominância do          
sexo feminino, no total de 87% (Gráfico 1) da amostra segundo o material orgânico e               

o agente causador do acidente, o sangue foi o mais prevalente 64% (Gráfico 2) e a                

agulha com lúmen foi o principal agente 29% (Gráfico 2). Apesar da existência de              
precauções-padrão, medidas de biossegurança e gestão de riscos ocupacionais no          

setor de saúde, os acidentes ocorrem. 

Por exemplo, vemos, no dia de dia destes trabalhadores expostos, tal situação             

se deve, não apenas a razões técnicas, mas também por razões administrativas,            

como na situação em que o descarte correto de agulhas encontra impedimento para             



 

tal, quer porque os recipientes para esse lixo já se encontram cheios, quer porque as               

lixeiras encontram-se mal localizadas, quer, ainda, porque o próprio trabalhador não           
cultiva o hábito do descarte adequado. 

 

Os acidentes, em sua maioria, ocorreram na manipulação de instrumentos           

perfurocortantes durante o processo de lavagem manual e mesmo os acidentados           

terem utilizados os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) recomendados. 

Importante ressaltar o uso adequado dos EPIs, é necessário usá-lo, a            

vigilância e controle dos mesmos não deve ser suprido pela prática das atividades             
ou expertise dos profissionais pois a maioria dos acidentes ocorrem, no momento            

que estão sendo utilizados, imaginamos senão fossem usados?  

Muitos profissionais de saúde, por exemplo, deixam de usar pelo simples fato             
ou segurança na sua rotina, mas é neste momento que são acometidos dos             

acidentes de trabalho. 

Observamos dentro da força diversas campanhas educacionais ou divulgações          

são amplamente difundidas no HMAB, em especial nos Hospitais Gerais ou de            

Áreas, sabemos que existem seções ou formação sanitária nos diversos Batalhões           
dentro das Regiões Militares e todas são orientadas a informar a DSAU por planilhas              

semestral o dados destes infortúnios com materiais perfurocortantes aos militares de           
saúde. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GRÁFICO 1 – Amostra sobre a predominância por sexo e acidentes perfurocortantes. 

Fonte: Autor 

 

 

 

 

GRÁFICO 2 – Amostra sobre a prevalência do agente causador em acidentes perfurocortantes. 

Fonte: Autor 

 

 

 

 

 



 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Verificou-se neste estudo, que o trabalho dos profissionais de saúde é            
relevante, no entanto oferece riscos ocupacionais, aqui em especial, com acidentes           

materiais perfurocortantes. Importante aqui ressaltar a necessidade de alerta de que           

as atitudes dentro do ambiente de trabalho e a forma como cada trabalhador             
executa as próprias atividades influencia na ocorrência dos acidentes, para isso se            

faz necessário as medidas preventivas necessárias. 

Todo o trabalho em ambiente hospitalar sempre vai requerer implementações           

de protocolos sejam eles atualizados ou não, bem como o uso de EPIs e cuidado               

pessoais de cada profissional envolvido com o seu bem, o paciente. Enfatiza-se a             
importância da função educadora e não apenas a fiscalizadora e punitiva a estes             

profissionais. 

É importante o conhecimento e a atenção dos profissionais de saúde que             

laboram em condições contrarias ou de falta de EPIs, pois os riscos e acidentes              

serão inevitáveis, é necessária uma preocupação aqui de todos direta ou           
indiretamente envolvidos na atenção e cuidado durante os atendimentos nas          

unidades de saúde. 

Ainda é possível, observarmos resistências ou autoconhecimento durante os          

profissionais de um hospital, principalmente quando se almeja implementar         

protocolos novos ou de instituições diferentes a força, sendo que os objetivos            
alcançados serão os mesmos, um olhar cuidadoso ao paciente e ao principal            

envolvido, o profissional de saúde. 

É notório que a principal preocupação de um hospital, sendo até missão             

principal, cuidar e curar quem aqui os procuram, mas ainda precisamos informar            

dados como estes, de incidentes e acidentes, que não gostaríamos de informar, o             
números de profissionais envolvidos expostos a riscos que poderiam ser evitados. 

O excesso de trabalho, o acúmulo de funções e atividades, a correria do dia, é                
um fator constante e diário num hospital, escalas de trabalhos extenuantes, trocas            

necessárias e pertinentes de turnos e ordens, se faz necessário relatar, nada que             



 

seja pontual, mas é passível de uma observação cuidadosa em algum momento            

desta correria que é salvar vidas e se salvar também. 

Neste trabalho foi de grande importância suscitar e destacar estes profissionais            

de saúde, uma vez que movem e sustentam diuturnamente os plantões, cirurgias,            
atendimentos odontológicos, farmacêuticos e psicológicos, enfim todo um corpo de          

saúde que se dedica de corpo e alma a um bem maior, prestar um atendimento com                

cuidado e competência, na certeza de curar sempre. 

Que fiquem propostas de melhorias e inovações na tentativa de evitar os             

acidentes com perfuro cortantes aos profissionais de saúde, mostrar os dados é            
importante, mas que sejam sempre dados positivos ou insignificantes, como aqui           

neste trabalho foi relatado. 

A continuidade ao aprendizado é diária e necessária, sempre visando o melhor             
resultado a se alcançar, mesmo que as condições sejam insalubres e inóspitas. 

Sugestões de atualizações e práticas e simulações de situações que estimulem            
para que possamos enxergam o dia a dia das situações enfrentadas num campo de              

batalha se preciso for, mas devidamente equipados com pessoal e material corretos. 

 

 

Por fim, tais recomendações conduzirão os profissionais de saúde a uma            
adequada compreensão do seu processo de saúde como um todo, contribuindo para            

a redução de acidentes de trabalho, objetivo que se perseguiu nesta pesquisa nas             

fileiras do EB e servirá de estímulo ou de idealização para os próximos dentro e fora                
da força. 
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