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Objetivos

Os acidentes com exposição aos fluídos 
corpóreos são os mais freqüentes com os 
trabalhadores de saúde, expondo-os a doenças 
graves e letais, como as hepatites e Síndrome 
da Imunodeficiência Adquirida-SIDA, dentre 
outras[1]. O presente estudo, como parte do 
projeto “Rede de Prevenção de Acidentes de 
Trabalho com Material Biológico em Hospitais 
Brasileiros”-REPAT[2] tem como objetivos  
identificar os acidentes de trabalhadores de 
saúde com exposição aos fluidos corpóreos no 
cenário;sistematizar os dados identificados; 
inseri-los em planilha eletrônica e enviá-los 
pelo website da Rede; realizar estudos com os 
dados captados e divulgá-los.

Método

O estudo foi descritivo, de abordagem quanti-
qualitativa. Foram coletados dados sobre 
acidentes com material biológico ocorridos com 
trabalhadores, no período de janeiro/2009 e 
março/2010, utilizando o Boletim de 
Atendimento Médico, os prontuários dos 
trabalhadores, as CATs, a plataforma SADT 
(sistema Apolo) e as informações do 
departamento de RH. Esses dados foram 
inseridos e armazenados no website 
(http://repat.eerp.usp.br), os quais subsidiarão 
os relatórios finais desse projeto.  

Resultados

Foram identificados 28 acidentes com material 
biológico e a média de 1,86 acidentes/mês. No 
mesmo período o número médio de 
trabalhadores foi 1712, sendo que 635 eram da 
equipe de enfermagem. Com isso, estima-se 
que 0,93% dos trabalhadores de enfermagem
sofreram acidentes no período, o que sugere 
uma provável não notificação destes acidentes,
uma vez que são freqüentes na prática de 
enfermagem. A maior frequência foi verificada 

entre auxiliares e técnicos de enfermagem 
(42,85%). Também foi constatado que a 
maioria dos acidentes ocorreu nas unidades de
emergência (infantil e adulto), seguida do
centro cirúrgico. Em 14,28% dos casos foi 
indicada a quimioprofilaxia para HIV e dos 28 
acidentes, apenas dois trabalhadores
afirmavam o uso de EPIs no momento, apesar 
do conhecimento sobre a necessidade de usá-
los.

Figura 1: Gráfico de freqüência das causas de 
acidentes com material biológico no HU-USP. São 

Paulo. 2009-2010.
Na figura 1 evidencia-se as principais causas 
dos acidentes como o manuseio de agulhas, 
que somado aos outros perfurocortantes, 
representam mais de 50%, e o contato direto 
com respingos.

Conclusões
Os resultados evidenciam baixa notificação de 
acidentes com material biológico, e o não uso 
de EPIs, o que remete a necessidade de 
estudo desse comportamento. 
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