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1. INTRODUÇÃO 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) reporta anualmente mais de 3 milhões de 

profissionais da saúde expostos à vírus transmitidos pelo sangue, por meio dos acidentes com 

perfuro cortantes, sendo que  há aproximadamente 37 milhões de trabalhadores da saúde no 

mundo1. No Brasil foram registrados 612 mil acidentes em todas as áreas, sendo que o setor de 

Saúde e serviços sociais representou 14,5% dos acidentes em 2015 2.  

Em relação aos acidentes que envolvem contato indireto ou direto com sangue humano 

ou animal, ou fluídos corporais contaminantes são considerados acidentes com material biológico 

(AT-MB). Na maior parte dos casos são acidentes causados por agulhas, instrumentos cortantes 

ou exposição da pele ou da mucosa a fluídos potencialmente infectantes 3. Os procedimentos mais 

realizados com riscos de acidente são: injeção subcutânea ou intramuscular, canulação 

intravenosa, coleta de sangue e reencape de agulhas 4.  

Nesses acidentes é possível contaminar-se com mais de 20 patógenos transmitidos pelo 

sangue 5 6, porém os mais comuns e com alto potencial de contaminação são HIV, Hepatite B 

(HBV) e Hepatite C (HCV)5. Estima-se que 39% de HCV, 37% de HBV e 4,4% de HIV nos 

profissionais da saúde do mundo, foram causados por acidentes com agulhas contaminadas 7.  

Além do risco de o profissional adoecer, há elevados custos por trás de cada acidente, 

pois há despesas com testes laboratoriais que correspondem a 70% do valor total, seguido por 

perda de produtividade do profissional 20% do custo 8. Ademais a esses custos, há a necessidade 

da profilaxia pós-exposição (PEP), consequências legais e os tratamentos de curto ou longo prazo 

para aqueles que foram contaminados 9. Nos Estados Unidos, aproximadamente, esses custos 

estão entre 118 e 591 milhões de dólares por ano8.  

Apesar do grande impacto que os acidentes com material biológico causam, a América 

do Sul e o continente africano possuem poucos estudos na área em comparação com os outros 

continentes. Sendo a Suíça, liderando os artigos com maiores quantidades de citações, seguido 

por Itália e Japão 10. 

Dentre os profissionais da saúde, os enfermeiros costumam ter a maior prevalência de 

acidentes com materiais penetrantes11. Outros profissionais também expostos são os médicos, 

paramédicos, técnicos de laboratório e os responsáveis pela limpeza 4 12. No Brasil, profissionais 

das áreas cirúrgicas, unidades intensivas e carga horária de trabalho superior a 42 horas semanais 

apresentam mais AT-MB 13. Outros fatores que podem estar associados são; não adesão às 

precauções padrões (PPs), as quais são efetivas em proteger os profissionais, os pacientes e a 

população geral 14; a pouca experiência na área; profissionais mais jovens; e  com elevado estresse 

no trabalho 13; 15; 16; 17.   

Em relação ao aumento de estresse e fadiga no ambiente hospitalar, entre 2020 e 2021, 

os profissionais da saúde estiveram sob um enorme estresse por conta da pandemia do COVID-

19 18. Na região das américas, com as maiores proporções no mundo, ocorreram cerca de 570 mil 

casos de COVID-19 e 2,5 mil mortes entre os profissionais de saúde, até setembro de 2020 19.  
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Assim, pode-se destacar a importância de avaliar a prevalência de Acidentes com Material 

Biológico (AT-MB) relatados em tempos de pandemia do SarsCov2 em Hospital Universitário 

brasileiro. 

2. OBJETIVOS 

Avaliar a prevalência de Acidentes com Material Biológico (ATMB) entre profissionais 

da saúde em tempos de pandemia do SarsCov2 em um Hospital Universitário, Brasil, 2021-2022.  

3. MÉTODOS  

Realizamos um estudo transversal em Hospital Universitário de nível quaternário de 

complexidade entre 115 profissionais da área da saúde, no período entre março de 2021 e janeiro 

de 2022.  

A população do estudo foi composta por médicos (residentes) e enfermeiros (enfermeiros 

chefes e técnicos de enfermagem) de um Hospital Universitário no Brasil. A seleção da amostra 

foi realizada aleatoriamente, seguindo lista dos profissionais proporcionada pela instituição. O 

recrutamento dos indivíduos foi realizado por correio eletrônico ou contato direto nos postos de 

trabalho, adotando-se o critério de ser profissional da saúde com tempo de trabalho mínimo de 

três meses na instituição.  

Elaborou-se um formulário em português dividido em cinco seções: a primeira seção 

continha informações gerais (socioeconômicas e demográficas) embasados no Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) no Brasil. A segunda seção informações sobre hábitos sexuais 

dos participantes; percepção de risco biológico incluso ao COVID-19 e violência nos tempos de 

pandemia. O terceiro bloco avaliava a adesão dos profissionais da saúde as precauções padrão, 

inclusive o esquema de vacinação contra a Hepatite B e SarsCOV2. Na quarta seção sobre os AT-

MB ocorridos um ano antes do preenchimento do formulário, definidos como aqueles que se 

envolveram sangue e outros fluidos orgânicos potencialmente contaminados, ocorridos com os 

profissionais da área da saúde durante o desenvolvimento do estudo. Finalmente, avaliou-se o 

nível de estresse devido à organização do trabalho. 

Os dados coletados foram organizados em arquivo Excel®, transferido e analisado nos 

programas SAS System for Windows (Statistical Analysis System), 9.4, e SPSS, 21.0 (SPSS, 

Chicago, IL).  

Foi realizada análise exploratória de dados por meio de medidas de dispersão e frequência 

(média, desvio padrão, mínimo, mediana, máximo, frequência absoluta e relativa). Foi calculado 

a taxa de prevalência, com base nos meses/pessoa no final do estudo e o tempo dos acidentados 

dependeu da distância entre o momento de ingresso na coorte e a data do evento (AT-MB). 

Para calcular a Razão de Prevalência (RP) de acidentes e avaliar a associação entre 

acidentes com material biológico e as escalas de conhecimento, de adesão às precauções padrão 

e percepção de risco e as demais covariáveis coletadas (variáveis independentes) que foram 

categorizadas, realizou-se Regressão de Poisson.  

Iniciou-se pela análise uni variada para relacionar a ocorrência de acidente de trabalho 

com as escalas e as covariáveis coletadas. Nesta análise, as variáveis que apresentaram valor de 

p<0,20 foram selecionadas para construção do Modelo de Poisson. Também, foram selecionadas 

as variáveis consideradas preditoras dos eventos analisados de acordo com a literatura, mesmo 

que não preenchessem o critério de seleção (p<0,20). Para a construção do modelo multivariado 

partiu-se do modelo completo com todas as variáveis independentes selecionadas para análise e 

descarte sucessivo das variáveis que não apresentaram significância estatística (p>0,05).  

Este estudo faz parte do projeto de pesquisa: Adaptação transcultural e validação para o 

espanhol do HSEs Management Standards Indicator Tool (HSE-IT) entre profissionais da saúde 

da América Latina: Estudo Multicêntrico. Aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade de 

Ciências Médicas no Brasil, parecer no. 4.542.344 de 16/02/2021. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao longo da execução do projeto, obtivemos 115 participantes que responderam o 

questionário de forma completa e que se adequavam aos parâmetros citados acima.  
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Em relação às características socioeconômicas e demográficas dos participantes (Tabela 

1), obtivemos uma média de idade (desvio padrão DP) de 33,5 (±10,1) anos, com mediana de 29, 

variando entre 23 e 62 anos. Em relação ao sexo, 64,3% (74) eram do sexo feminino, 86,1% 

referiram ter cor da pele branca-amarela, 56,5% tinham renda familiar mensal superior a cinco 

Salários-Mínimos mensais, 73% eram solteiros/divorciados e 80% não tinham filhos. As 

características demográficas da população estudada são semelhantes ao do estudo realizado no 

Brasil e na Colômbia e na Índia, com média de idade de 33 anos e 30 anos respectivamente, sendo 

maioria sexo feminino e da cor branca (78%). 13; 20 21 

Entre as 

caraterísticas profissionais 

e laborais dos entrevistados 

encontramos que 73% 

eram médicos, 60% se 

formaram em 

universidades públicas e 

com média (DP) de 8,51 

(±8,97) anos na área, 

79,1% trabalhavam em 

serviços clínicos e 95,7% 

afirmaram ter atendido 

pacientes com suspeita de 

COVID-19. A média (DP) 

de horas laborais por 

semana foi de 54,9 (18,6) 

horas, com mediana de 60 

horas, variando entre 4 e 

110 horas; e 51,3% 

trabalham em outros 

locais. Pode-se verificar 

que em relação à carga 

horária de trabalho 

semanal, a maioria dos 

participantes apresentam 

carga horária superior a 42 

horas semanais, podendo 

estar mais propensos a se 

acidentar13. 

 Quanto ao tempo 

de experiência pregressa, encontramos que 61,7% (71) tinham entre 6 meses e 2 anos de 

experiência. Entre os médicos residentes, 33% (38) e 19,1% (22) estavam no segundo e primeiro 

semestre respectivamente. Soma-se que 70,4% (81) estava no cargo/estágio há menos de seis 

meses. 

O número médio (DP) de parceiros sexuais foi de 1,43 (1,64), com mediana de 1, variando 

entre zero e seis parceiros no último ano. 61,7% (71) dos participantes relataram terem se 

protegido tanto para evitar doenças sexualmente transmissíveis quanto para gravidez não 

desejada, sendo o método de barreira o mais prevalente com 78,8% (56). Esses dados contrastam 

com os achados num estudo incluindo Brasil e Colômbia: 37,6% referiram proteção e 35% 

fizeram usaram preservativo13. Portanto, o grupo estudado apresentou comportamento sexual de 

risco menor.  

A prevalência de ATMB obtida foi de 14,8% (17). Entre os acidentados, a média (DP) de 

acidentes foi de 3,89 (±3,8) variando entre 1 e 10 acidentes por pessoa. Comparando-se com 

outros estudos realizados, a prevalência obtida foi maior em relação à 2014-2015, de 10,2%. 13; 20 

Porém, a prevalência encontrada é menor em comparação à encontrada na Etiópia (29,5%) 22 e 

Índia (35,3%) 23 e em um Hospital Universitário no Canadá, com características semelhantes ao 

do presente estudo, onde 25% dos participantes relataram ter sofrido ao menos um AT-MB 24.  
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A via de exposição mais comum foi a percutânea (86,5%), sendo o principal objeto 

perfurocortante que causou o acidente a agulha, presente em 64,3% dos casos. Entre os fatores 

associados encontramos sexo (feminino), serviço (cirúrgico) e adesão as precauções padrão 

(pouca), semelhantes aos obtidos em um estudo realizado no Brasil em 2017, com predomínio de 

acidentes entre as mulheres, exposição percutânea (77%) e com agulhas (64,5%) 25. Assim, 

mesmo durante a pandemia do SarsCOV2, o predomínio de acidentes percutâneos e com agulhas 

permaneceu.   

 

5. CONCLUSÕES 

Com base nos resultados do estudo pode-se afirmar que a prevalência de relatos de 

acidentes com exposição a material biológico nos últimos 12 meses foi superior ao obtido 

anteriormente à pandemia de SarsCOV2. Consideramos que para poder diminuir os acidentes 

neste grupo de profissionais se faz necessário considerar a elevada carga horária laboral dos 

profissionais da saúde como um fator de risco, melhorar a adesão a uso de precauções padrão e 

um cuidado maior ao manusear agulhas em procedimentos cirúrgicos e clínicos.  
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