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INCIDÊNCIA DE ACIDENTES COM MATERIAIS
PERFUROCORTANTES POR PROFISSIONAIS DE SAUDE EM UM
HOSPITAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
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Resumo
O ambiente de trabalho na área de saúde oferece múltiplos riscos aos profissionais, dentre os
quais, os que envolvem um material perfurocortante. O objetivo desse estudo é analisar a
incidência de acidentes com materiais perfurocortantes entre os profissionais de saúde. Trata-se
de um estudo epidemiológico descritivo, retrospectivo, com abordagem quantitativa, realizado no
Hospital de Emergência e Urgência de Rondônia (HEURO) na cidade de Cacoal/RO. A amostra
foi composta por 15 notificações de profissionais que sofreram acidente com material
perfurocortante no período de julho de 2015 a junho de 2016.A coleta foi realizada com
instrumento elaborado pela pesquisadora, sendo investigados o perfil sociodemográfico e
ocorrência de acidentes envolvendo materiais perfurocortantes. Em sua caracterização
sociodemográfica, 73,3% foram do sexo feminino, a média de idade foi de 39,6 anos (DP±12,98),
o técnico de enfermagem foi a categoria profissional mais envolvida nos acidentes (53,3%),
enquanto o técnico de laboratório teve a maior taxa incidência de acidentes. Com relação aos
acidentes notificados, o objeto mais envolvido foi a agulha com lúmen responsável por 66,6%,
seguido pela lâmina de bisturi envolvida em 13,3% dos acidentes. A exposição percutânea
predominante aconteceu durante o descarte de materiais com percentual de 26,7%. Nesse sentido,
como estratégia de intervenção do problema, pode-se apresentar os resultados à Direção
Hospitalar com a intenção de promover campanhas de orientações em biossegurança, além de
propor a melhoria da vigilância hospitalar dos acidentes para planejamento de ações e
identificação dos riscos que os profissionais são expostos na vivência de um hospital de urgência
e emergência.
Palavras-chave: Enfermagem. Acidentes de Trabalho. Saúde do Trabalhador.

Graduanda do 8º período de enfermagem da Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal – FACIMED.
E- mail: analuciaaraujo_ro@hotmail.com
2
Bacharel em Enfermagem pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul.
Especialista em Saúde do Trabalhador pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande
do Sul. Especialista em Didática do Ensino Superior pela Faculdade de Cacoal – FACIMED. E-mail:
julianaperin2002@yahoo.com.br
1

64

