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RESUMO 

 

Estudo do tipo descritivo-exploratório com abordagem quantitativa, com o objetivo de 

caracterizar os Acidentes de Trabalho, sofridos pelos profissionais da equipe de enfermagem, 

nas Unidades de Terapia Intensiva e de Urgência em Hospital de referência-Natal/RN, 

identificar os fatores que contribuem para os acidentes de trabalho; identificar as informações 

dos profissionais da equipe de enfermagem com relação aos riscos para os acidentes; conhecer 

os procedimentos adotados após cada acidente. A população constou de 176 profissionais, 

sendo 44 enfermeiros e 132 técnicos/auxiliares de enfermagem, com dados coletados de 

março a abril de 2010. Os resultados mostram no que se refere à caracterização pessoal da 

equipe de enfermagem que 31 (18,61%) encontram-se na faixa de 36 a 40 anos de idades 

sendo 148 (84,09%) sexo feminino e 96 (55,68%) concluíram o ensino médio. Quanto à 

caracterização profissional, 53 (30,11%) eram enfermeiros, e 123 (69,88%) técnicos e 

auxiliares de enfermagem; 44 (25,00%) têm ocupação profissional de enfermeiro, e 132 

(75,00%) de técnico/auxiliar de enfermagem; 45 (25,56%) com tempo de serviço na 

enfermagem entre 15 a 20 anos e 11 meses; 53 (30,11%) com tempo de serviço na instituição 

de 10 a 14 anos e 11 meses; 79 (44,88%) atuam nas UTIs; 55 (31,25%) com tempo de serviço 

no setor de trabalho de 1 a 4 anos e 11meses; 110 (62,50%) trabalham no setor porque 

gostam; 161 (91,47%) com jornada semanal de 30 a 40 horas; 90 (51,13%) possuem outro 

emprego. Quanto ao conhecimento sobre Acidentes de Trabalho, 167 (94,88%) 

informaram saber sobre este tema; 96 (54,54%) conhecem as normas sobre os acidentes; 103 

(58,52%) consideram a abordagem do tema muito importante nos cursos de enfermagem; 92 

(52,27%) consideram a abordagem do tema muito importante no local de trabalho e 372 

(87,73%) sugerem a educação para diminuir a ocorrência dos acidentes. Quanto aos dados 

sobre o acidente ocorrido, 104 (59,09%) sofreram acidente sendo que 69 (39,20%) com 1 

acidente; 47 (36,19%) não notificaram nenhum acidente; 60 (57,69%) realizavam cuidado 

com o paciente no momento do acidente; 47 (45,19%) ocorreram nas UTIs; 50 (48,07%) 

trabalhavam no noturno; 69 (66,34%) sofreram perfuração; 86 (82,69%) a lesão foi nos 

membros superiores; 64 (61,53%) por agulha; com relação a causa do acidente, 89 (60,54%) 

afirmaram que ocorreu descuido. Quanto à evolução do acidente, 88 (85,57%) não 

precisaram de afastamento do trabalho após o acidente; 13 (81,25%) se ausentaram até 15 

dias; 87 (83,65%) não tiveram sequelas e 101 (97,11%) não necessitaram de reabilitação. 

Concluímos que os acidentes de trabalho acometem jovens trabalhadores que afirmam 

conhecer sobre este assunto, mas pouco fazem para prevení-lo. Contudo, acreditamos que este 

estudo contribuiu para a caracterização da demanda desses acidentes da equipe de 

enfermagem de um hospital público de Natal, bem como poderá apoiar à formulação e 

implementação de medidas de proteção, promoção e prevenção dos acidentes  de trabalho nos 

profissionais de enfermagem.  

 

Palavras-chave: Acidentes de trabalho. Unidade de terapia intensiva. Urgências. Enfermagem. 
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ABSTRACT 

 

It is a descriptive-exploratory research, with a quantitative approach, aiming to characterize 

typical occupational accident suffered by the professionals from nursery group, in the 

Intensive Care Units and Emergency in a hospital in Natal-RN, trying to identify the factors 

that contribute to those accidents; to identify some information taken by those professionals 

related to the accident risks; to know the procedures taken after each accident. This sample is 

composed by 176 professionals that are 44 nurses and 132 nursing technicians/auxiliaries, 

collected from March to April 2010. The results related to the personal characterization of the 

nursery group showed that 31 (18.61%) are between the 36-40 years of age; 148 (84.09%) 

females and 96 (55.68%) had finished High School. Related to the professional 

characterization, 53 (30.11%) are nurses, and 123 (69.88%) nursing technicians and 

auxiliaries; 44 (25.00%) are working as nurses, and 132 (75.00%) as nursing technicians and 

auxiliaries; 45 (25.56%) are working in the nursery area between 15 to 20 years and 11 

months; 53 (30.11%) are in this institution between 10 to 14 years and 11 months; 79 

(44.88%) work in the ICU; 55 (31.25%) are working in this area from 1 to 4 years and 11 

months; 110 (62.50%) like to work in this area; 161 (91.47%) work 30 to 40 hours per week; 

90 (51,13%) have another employment. Related to knowledge about typical occupational 

accident, 167 (94.88%) said they know about it; 96 (54.54%) know the accident rules; 103 

(58.52%) think it is important to talk about this subject in the nursery courses; 92 (52.27%) 

said this subject is important to be discussed in the work and 372 (87.73%) think education is 

necessary to reduce accident. Related to the data about accidents, 104 (59.09%) have suffered 

typical occupational accident, among them 69 (39.20%) have suffered it once; 47 (36.19%) 

did not register any accident; 60 (57.69%) were caring some patient during the accident; 47 

(45.19%) of them occurred in the ICU; 50 (48.07%) professionals were working during the 

night period; 69 (66.34%) have suffered perforation; 86 (82.69%) had upper limbs affected; 

64 (61.53%) were affected by needle; about the reason of the accident, 89 (60.54%) said it 

occurred due to carelessness. Related to the accident evolution, 88 (85.57%) did not need to 

remain off work after accident; 13 (81.25%) remained off work during 15 days; 87 (83.65%) 

had no sequelae and for 101 (97.11%) it was not necessary rehabilitation. We conclude that 

typical occupational accident can occur with young workers who admit a knowledge about the 

subject, however they do almost nothing to prevent it. We believe this research has 

contributed to the characterization of this kind of accident suffered by the nursery group of a 

public hospital in Natal, and it can stimulate the creation and reformulation of personal 

protection against typical occupational accident suffered by nursery professionals. 

 

Keywords: Typical occupational accident; Intensive Care Unit; Emergency. 
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INTRODUÇÃO 
 

“Ninguém comete erro maior do que não fazer nada porque só pode fazer pouco”. 
 

(Edmundo Burke) 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As transformações ocorridas na sociedade advindas do capitalismo, relacionadas às 

novas formas de produção, têm influenciado substancialmente o processo saúde/doença da 

humanidade. Observa-se que várias situações adversas começaram a fazer parte da rotina da 

vida do ser humano, interferindo negativamente na sua qualidade de vida (LEITE; SILVA, 

2007). 

Essas transformações afetam o homem em vários âmbitos da vida e, dentre estes, o 

trabalho. Dessa forma, assegurar o bem-estar físico, psicológico e social do trabalhador está 

se tornando bastante difícil, visto que o desgaste ao qual as pessoas são submetidas nos 

ambientes e nas relações com o trabalho é um dos fatores na determinação dos agravos à 

saúde do trabalhador. Esse desgaste decorre em muitos momentos da repetitividade, 

monotonia, falta de criatividade, execução de tarefas parceladas, desconhecimento de todo o 

processo de trabalho, cobrança pela produtividade, e também pelo medo do desemprego 

(SILVA, 2009; RITTER, STUMM, KIRCHER, 2009). 

Nesse aspecto, a articulação entre o trabalho e a saúde é um tema de constante 

investigação científica, e no decorrer da evolução histórica das sociedades tem sido objeto de 

observação e reflexão dos homens, no que se refere às formas de aprender a lidar com essa 

relação (LEITE; SILVA, 2007). 

Dentre os agravos que mais acometem a saúde do trabalhador, os Acidentes de 

Trabalho (ATs) representam a mais visível mostra do desgaste do trabalhador frente aos 

fatores de riscos relacionados a atividades de trabalho, sejam de natureza química, física, 

biológica ou ergonômica (RIBEIRO; SHIMIZU, 2007). 

Ao longo dos anos, principalmente durante a revolução industrial, iniciou-se uma 

preocupação maior com essa temática e começou a surgir uma medicina voltada para o 

trabalho. A priori, o foco era direcionado às fábricas, com o intuito de minimizar os custos 

gerados pelos ATs e responder positivamente à atividade capitalista (CORTEZ, 1996). 

Porém, a medicina do trabalho consolidou-se durante o século XX com a realização, 

em 1906, do I Congresso Internacional de Doenças do Trabalho, em Milão, na Itália, e, após a 

1
a 

Guerra Mundial, foi criada a Organização Internacional do Trabalho (OIT) para 

sistematizar políticas e leis que suprissem as reivindicações dos trabalhadores (RIBEIRO; 

SHIMIZU, 2007; MONTEIRO et al., 2007). 

 



                                                                                                                                    Introdução  

 
 

22 

No Brasil, com a Constituição Federal de 1988, a saúde do trabalhador começou a ser 

tratada com mais importância e tornou-se um direito de toda a população e uma 

responsabilidade do Estado, mediante políticas sociais e econômicas. Portanto, as questões 

referentes aos ATs e doenças relacionadas ao trabalho têm sido da competência dos 

Ministérios do Trabalho e Emprego (MTE), da Saúde (MS), da Previdência e Assistência 

Social (BRASIL, 2005; MIRANZI et al., 2008). 

Todavia, as políticas de saúde do trabalhador, no Brasil, estão subordinadas às 

políticas econômicas que visam, em geral, servir ao Estado, que, por sua vez, mantém a 

estrutura social vigente, marginalizando e excluindo a classe trabalhadora. As ações 

específicas sobre os ATs estão previstas na Constituição Brasileira de 1988, regulamentadas 

por normas e portarias que devem ser implementadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). No 

entanto, não são postas em prática, pois divergem dos interesses econômicos e capitalistas 

(CAVALCANTE et al., 2006). 

Esses acidentes constituem um importante problema de saúde pública tanto em países 

desenvolvidos, quanto naqueles em desenvolvimento, como o Brasil, onde se observa uma 

elevada frequência de ATs com lesões graves. Por acometerem principalmente pessoas jovens 

em idade produtiva, acarretam, além de sofrimento para os trabalhadores acidentados e seus 

familiares, graves consequências sociais e econômicas (DIAS; CORDEIRO; GONÇALVES, 

2006; GARRONE NETO et al., 2005; NAGAI  et al., 2007).  

Para termos uma ideia desse impacto econômico, se considerarmos exclusivamente os 

gastos em pagamentos pelo Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) com os benefícios 

em consequência dos acidentes e doenças do trabalho somados aos custos com aposentadorias 

especiais decorrentes das condições ambientais do trabalho, em 2008 encontraremos um valor 

da ordem de 11 bilhões/ano. A dimensão desses custos mostra para a sociedade a necessidade 

da adoção de políticas públicas voltadas à prevenção e proteção contra os riscos relativos às 

atividades laborais (CARVALHO et al., 2004; BRASIL, 2009a). 

A pouca atuação da saúde pública na promoção de ações específicas na área da saúde 

do trabalhador, atrelada à precariedade das condições e regulamentação pouco efetiva dos 

ambientes de trabalho refletem-se diretamente nas altas incidências de ATs, bem como na 

mortalidade e letalidade para essas pessoas. Isso ocorre porque esses eventos são considerados 

como uma forma de violência e, desse modo, representam importante causa de 

morbimortalidade e incapacidade (MONTEIRO et al., 2007; MIRANZI et al., 2008). 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) relata que ocorrem no mundo cerca de 

270 milhões de ATs e dois milhões de mortes por ano, sendo em grande parte provocados por 
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quedas, colisões de veículos, choques elétricos e neoplasias (GARRONE NETO et al., 2005; 

SANTANA et al., 2006; OIT, 2007; LEITE; SILVA, 2007). 

Nesse sentido, em 2007 no Brasil, foram registrados 653.090 acidentes e doenças do 

trabalho, entre os trabalhadores assegurados da Previdência Social. Esse número, que já é 

alarmante, não inclui os autônomos (contribuintes individuais) e os empregados domésticos. 

Entre esses registros, contabilizaram-se 20.686 doenças relacionadas ao trabalho. Parte desses 

acidentes e doenças teve como consequência o afastamento das atividades de 580.592 pessoas 

devido à incapacidade temporária (298.896 até 15 dias e 281.696 com tempo de afastamento 

superior), 8.504 trabalhadores por incapacidade permanente, e o óbito de 2.804 cidadãos 

(BRASIL, 2009f; BRASIL, 2009a). 

Para termos uma noção da importância do tema que envolve a saúde e a segurança 

ocupacional, basta observar que, no Brasil, em 2007, ocorreu cerca de uma morte a cada três 

horas, motivada por causas decorrentes dos fatores ambientais do trabalho, e ainda cerca de 

75 acidentes e doenças do trabalho reconhecidos a cada hora, na jornada diária. Ainda nesse 

ano, uma média de 31 trabalhadores/dia não retornaram ao trabalho devido à incapacidade ou 

morte (BRASIL, 2009a). 

Ressaltamos que todos os ATs devem ser registrados na instância previdenciária 

competente, utilizando-se a CAT (Comunicação de Acidentes de Trabalho), com o objetivo 

de que o acidentado possa ter acesso ao direito do seguro acidentário junto ao INSS. Esta é 

considerada uma das poucas fontes de dados sobre a saúde do trabalhador no Brasil, sendo o 

seu conjunto o maior banco de informações na área de Saúde do Trabalhador. Dessa forma, 

estatísticas brasileiras de acidentes do trabalho são elaboradas a partir das informações obtidas 

da CAT (MONTEIRO et al., 2007; SÊCCO et al., 2008).  

Desde o ano de 1970, no Brasil, quando se iniciaram os registros sistemáticos dos 

acidentes em âmbito nacional, mais de 30 milhões foram notificados, com um número 

superior a 100 mil óbitos absolutamente evitáveis entre trabalhadores jovens produtivos. 

Apesar de todos os registros e notificações, sabe-se que existe a subnotificação da CAT, o que 

consequentemente mascara as estatísticas desses eventos no país. Vários fatores contribuem 

para a existência desse problema, destacando-se a precariedade no preenchimento das 

comunicações e a legislação que estabelece o recebimento de auxílio-doença pelo trabalhador 

após quinze dias consecutivos de afastamento do trabalho. Quando os dias de afastamento são 

inferiores a esse período, o trabalhador permanece recebendo seus proventos da empresa 

(KIRCHHOF, 2003; CORDEIRO et al., 2005; CORDEIRO et al., 2006 MONTEIRO et al., 

2007). 
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Os empregados enquadrados na obrigatoriedade de emissão da CAT são aqueles com 

registro em carteira de trabalho regulamentado pela Consolidação das Leis do Trabalho, 

perfazendo cerca de 25% da força de trabalho. O fluxo desse documento até seu registro no 

INSS depende, em grande parte, de ato voluntário de sua emissão pelo empregador; do 

preenchimento do atestado médico contido no item II da CAT pelo médico de atendimento; 

do seu encaminhamento à agência do INSS da área de ocorrência do acidente (CORDEIRO et 

al., 2005). 

Dados estatísticos do Estado do Rio Grande do Norte mostram que, no ano de 2007, 

ocorreram 6.370 ATs sendo que, destes, 5.319 acidentes foram de trabalhadores com a 

Comunicação de Acidentes de Trabalho (CAT) assinada e 1.051 não registrada. Com relação 

ao tipo do acidente, dos ATs com CAT assinada, 4.400 foram acidentes típicos, 714 de trajeto 

e 205 por doença do trabalho. Dos acidentes registrados no referido ano, a maioria era de 

homens entre 25 a 29 anos de idade, sendo que grande parte dos eventos ocorreram no mês de 

novembro (BRASIL, 2007). 

Segundo o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), no ano de 2008, o setor 

trabalhista que mais se destaca em número de ocorrências de acidentes registrados é o das 

atividades de atenção à saúde. As estatísticas mostram que quase dois milhões de 

Comunicações de Acidente de Trabalho (CAT), no período de janeiro de 2005 a maio de 

2008, foram provenientes das atividades de atenção à saúde (ANENT, 2008). 

Apesar do número de profissionais que trabalham na área da saúde, o Anuário 

Estatístico dos Acidentes de Trabalho (AEAT) não analisa a ocorrência dos ATs de forma 

específica por categoria. De acordo com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas 

(CNAE), esses trabalhadores encontram-se inseridos em uma categoria geral relativa aos 

profissionais da saúde denominada de atividades de atenção à saúde (AET, 2009). 

Dentre os profissionais inseridos nessa categoria única, destacam-se os trabalhadores 

de Enfermagem, que, além de constituírem o maior contingente no ambiente hospitalar, atuam 

prestando cuidados diretos. Esses trabalhadores são os que enfrentam as condições laborais 

mais precárias, estando expostos a constantes riscos de contrair doenças ocupacionais e sofrer 

acidentes de trabalho (LEITE; SILVA, 2007). 

Ressaltamos, pois, que risco ocupacional é a probabilidade de ocorrer acidente ou 

doença na realização de atividades, em função da sua exposição a fatores de risco no ambiente 

de trabalho (BRASIL, 1994; PAULINO; LOPES; ROLIM, 2008). 

A Norma Regulamentadora NR 9, que trata da prevenção dos riscos ocupacionais, os 

classifica, de acordo com sua natureza, em: os ergonômicos (relacionados ao desenho do local 
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de trabalho e as posições adotadas durante a execução das tarefas), os riscos físicos 

(relacionados a agentes físicos, como temperatura, radiação), químicos (medicações, 

substâncias desinfetantes), riscos psicológicos (intensidade do trabalho, o lidar com a dor e o 

sofrimento), riscos mecânicos (as lesões por perfurocortantes, quedas, esmagamentos) e 

biológicos (BRASIL, 1994; PAULINO; LOPES; ROLIM, 2008).  

Os riscos ainda podem ser classificados em reais, de responsabilidade do empregador, 

riscos supostos, quando se supõe que o trabalhador conhece suas causas, e riscos residuais, de 

responsabilidade do trabalhador. Dessa forma, a redução dos riscos deve ser uma ação 

conjunta entre empregados e empregadores (PAULINO; LOPES; ROLIM, 2008). 

Podemos inferir que cada profissão tem seus riscos inerentes à natureza e ao ambiente 

do seu trabalho, especificamente o trabalho hospitalar, por ser realizado em um ambiente 

insalubre, em que se aglomeram pacientes com várias patologias transmissíveis (PAULINO; 

LOPES; ROLIM, 2008). 

Dentre os setores hospitalares, a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e os setores de 

urgência são ambientes considerados insalubres, pois os profissionais de Enfermagem 

enfrentam, no cotidiano, situações-limite decorrentes do atendimento diferenciado aos 

pacientes. Esses profissionais precisam ser habilidosos, pois se trata de situações 

emergenciais, em que o paciente corre risco de vida, por conviverem com fatores resultantes 

de agentes físicos, biológicos, químicos e ergonômicos (CARVALHO et al., 2004; 

OLIVEIRA; LISBOA, 2007). 

Nesse contexto, alguns fatores interferem nas condições de trabalho dos profissionais 

da Enfermagem, e entre eles o desenvolvimento rápido e contínuo da tecnologia nessa área, a 

grande variedade de procedimentos realizados, o aumento constante do conhecimento teórico 

e prático exigido, a especialidade do trabalho e a hierarquização. Estão incluídos também 

ritmo e ambiente físico, estresse e contato com o paciente, dor e morte, como elementos que 

potencializam a carga de trabalho, ocasionando riscos à saúde física e mental dos 

trabalhadores do hospital (GOMES; LUNARDI FILHO; ERDMANN, 2006). 

Além disso, no contexto atual, com a globalização, privatização e terceirização dos 

postos de trabalho, concorrência e competitividade entre os homens, a precarização de 

emprego e os baixos salários fazem com que a equipe de Enfermagem trabalhe em mais de 

uma instituição de saúde, muitas vezes sem questionar os fatores de risco a que estão 

susceptíveis, o que lhes causa desgaste em vários âmbitos de sua saúde (CASTRO; FARIAS, 

2008). 
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Por esses motivos e de acordo com o que dispõe a Lei n° 6.367, de 19 de outubro de 

1976, é necessário ressaltar a relevância da atenção que deve ser dada às questões de 

biossegurança no âmbito hospitalar, a fim de reduzir o risco de o trabalhador adquirir alguma 

patologia e a sua exposição aos acidentes de trabalho, durante a prestação da assistência de 

Enfermagem (CORREA; DONATO, 2007). 

As estratégias de educação continuada são abordadas como formas de prevenção aos 

agravos à saúde dos trabalhadores, de forma a educar e orientar na prevenção, tanto de riscos 

ocupacionais quanto ambientais, nas UTIs e nos setores de urgência (SANTOS; OLIVEIRA; 

MOREIRA, 2006; OLIVEIRA; LISBOA, 2009; BRASIL, 2009a). 

Dessa forma, tratar sobre a ocorrência dos ATs na Enfermagem é algo importante, 

visto que, apesar de a instituição hospitalar ter sido criada com o intuito principal de oferecer 

subsídios para promover saúde da população, é este mesmo ambiente que pode contribuir na 

ocorrência de danos às pessoas que nele trabalham (SÊCCO et al., 2008; SILVA, 2009). 

Ritter, Stumm e Kircher (2009) lembram que o cuidado permeia o fazer dos 

profissionais da saúde, e, ao mesmo tempo, pode ser causador de danos à saúde do cuidador. 

Daí a importância desses trabalhadores aprenderem a cuidar de si, evitando ou reduzindo os 

danos dessa ocupação e, consequentemente, preservando a saúde, com condições plenas de 

proporcionar uma assistência adequada aos pacientes.  

Por ser um assunto de natureza importante, houve muitas mudanças já adquiridas na 

legislação específica ao setor da saúde. Dentre elas, citamos o surgimento da Norma 

Regulamentadora 32 (NR-32) de Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de 

Assistência à Saúde do Ministério do Trabalho e Emprego, instituida pela Portaria GM nº485, 

de 11 de novembro de 2005. Ela incluiu especificamente as questões relacionadas à segurança 

e saúde dos trabalhadores da área da saúde, normatizando as condições adequadas em que o 

trabalho hospitalar deve ser realizado (SÊCCO et al., 2008). 

Apesar da formulação de programas de prevenção de acidentes e doenças em serviços 

de saúde, muitos avanços na legislação continuam sendo de difícil implementação na prática 

hospitalar. Além dessa problemática, certos aspectos relativos à promoção da saúde desses 

trabalhadores não foram adequadamente abordados pela legislação. Dentre estes, a 

valorização do trabalho e das carreiras, a modificação das relações de trabalho, a forma de 

gestão desses serviços e a ampliação do espaço para participação ativa de todos os 

trabalhadores (REINHARDT; FISHER, 2009).  

Ainda, como outro exemplo, temos a legislação referente à assistência prestada ao 

trabalhador após os ATs, a segunda Portaria MS Nº14, de 13 de fevereiro de 1996, cujo 
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objetivo foi programar o PIAT, de forma a organizar a oferta do atendimento hospitalar de 

urgência, atribuindo remuneração diferenciada aos procedimentos realizados em casos de 

ATs. Essas portarias anteriormente citadas têm sido cumpridas parcialmente, sendo necessário 

efetivar a implementação especialmente das questões relativas ao financiamento e sistema de 

informações (BRASIL, 2005). 

Diante dessa situação e, de acordo com o que diz a Constituição Federal do Brasil 

(1988, p.37), onde a saúde é “um direito de todos e um dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas”, e as ações e serviços de saúde são de relevância pública. As 

decisões devem ser conjuntas e incluir os três órgãos federados num sistema único, detendo, 

dentre outras áreas de atuação, a de Saúde do Trabalhador, priorizando a ação preventiva, 

exigindo a execução de seus direitos previstos por lei, bem como conhecendo e adquirindo a 

conscientização desses direitos (BRASIL, 2004; BRASIL, 2005).  

Ressalto também que, durante a minha vivência como estudante e agora, como 

enfermeira, percebi que os profissionais de saúde que trabalham principalmente nas UTIs e 

nos setores de urgência estão mais vulneráveis a sofrer acidentes de trabalho. Observei que 

esses acidentes podem ser resultantes tanto das características peculiares do setor, quanto pela 

forma como esse trabalho é desempenhado ou até mesmo pelas condições a que o profissional 

é submetido. 

Em nossa realidade, esses setores nos hospitais de grande porte apresentam uma 

demanda muito grande, estando constantemente superlotados, ocasionando uma sobrecarga de 

trabalho para a equipe de saúde, aumentando a tensão desses profissionais durante seu 

processo de cuidar. Nessas situações, é comum observarmos alterações comportamentais que 

podem levar a sofrer um acidente de trabalho.   

Nesse percurso, observei alguns casos de acidentes de trabalho, nos quais foi 

necessária a intervenção educativa, por iniciativa da instituição hospitalar, junto à equipe de 

Enfermagem. Presenciei também situações de imperícias dos profissionais, especialmente 

quando não faziam uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), e, no entanto, 

pareciam não perceber os riscos ocupacionais a que estavam se submetendo.  

Essa situação é resultante do fato de as instituições hospitalares estarem integradas ao 

setor terciário da economia, obedecendo à lógica do processo capitalista, de maneira direta ou 

indireta. Observa-se que muitos hospitais privados possuem como foco principal a busca da 

produção e do lucro, não havendo muitas vezes a preocupação dessas instituições de saúde 

com a proteção, promoção e manutenção da saúde de seus trabalhadores (SÊCCO et al., 2008; 

SILVA, 2009). 
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No entanto, nos hospitais públicos, frequentemente os problemas são de ordem 

administrativa, financeira, de pessoas, que também terminam por refletir no processo de 

trabalho do pessoal que neles atua (SÊCCO et al., 2008). 

Diante do exposto e, de acordo com toda essa problemática, pesquisar os acidentes de 

trabalho com profissionais da Enfermagem que trabalham nas Unidades de Terapia Intensiva 

e nos setores de urgência de um hospital público de referência na cidade de Natal/RN justifica 

sua importância, em dois prismas: teórico e prático. Com relação ao científico, espera-se que 

este estudo possa enriquecer a literatura sobre os acidentes de trabalho na equipe de 

Enfermagem, visto que, segundo Silva (2009) e Cavalcante et al. (2006), atualmente muito se 

tem discutido e publicado a respeito das condições e condutas inadequadas de trabalho nas 

instituições de saúde e sobre a morbidade dos trabalhadores de Enfermagem.  

Assim, ao imergir em nosso estudo sobre o conhecimento que esse profissional possui 

a respeito desse evento, os fatores que acarretam a sua ocorrência e as medidas tomadas após 

o evento, pretendemos contribuir para o desenvolvimento de conceitos que busquem a 

conscientização dos profissionais acerca dos riscos a que estão susceptíveis. E que, no 

cotidiano de suas atividades, cuidem e preservem a vida e a saúde dos pacientes, mas sem se 

descuidarem, muitas vezes, da própria saúde, submetendo-se aos riscos ocupacionais e 

negligenciando medidas prevencionistas.  

No que diz respeito à justificativa prática, observa-se a relevância do estudo para 

conhecer esse evento acidentário e, assim, detectar formas de promover melhoria nas 

condições de trabalho da enfermagem, apoiar a formulação e implementação de medidas de 

proteção, promoção e prevenção de agravos à saúde dos trabalhadores de Enfermagem, e 

consequentemente melhorias na qualidade da assistência por ela prestada à população.  

Este trabalho ainda tem a pretensão de subsidiar o hospital pesquisado, no intuito de 

promover uma reflexão, principalmente nos órgãos administrativos, acerca dos fatores de 

risco que atuam na execução do trabalho dessa instituição hospitalar e que podem gerar um 

acidente. Tem-se como meta proporcionar a elaboração de estratégias para prevenir a 

ocorrência desse evento, minimizando custos e garantindo a qualidade da assistência 

oferecida pela instituição. 

Firma-se, assim, o interesse em pesquisar esta temática em virtude de ser considerada 

não só um problema de significância para a Enfermagem, como também para a população que 

se utiliza de sua assistência e para os gestores dos serviços de saúde. 

Dessa forma, questionamos: como se caracterizam os acidentes de trabalho sofridos 

pelos profissionais da equipe de Enfermagem, nas Unidades de Terapia Intensiva e de 
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Urgência? Quais os fatores que contribuem para os acidentes de trabalho sofridos pelos 

profissionais da equipe de Enfermagem? Qual o conhecimento dos profissionais da equipe de 

Enfermagem com relação aos riscos para os acidentes de trabalho? Quais os procedimentos 

adotados após cada acidente de trabalho sofrido pelos profissionais da equipe de 

Enfermagem? 

Encontrar respostas a estes questionamentos torna-se relevante devido a importância 

de um estudo desta natureza, dada a incidência que esse evento tem no cenário nacional, 

podendo emergir contribuições para o conhecimento e melhoria da saúde e do atendimento 

dos profissionais de Enfermagem na UTI e nos setores de urgência e, consequentemente, da 

qualidade da assistência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS 
 

“Quando você quer alguma coisa, todo o universo conspira para que você realize o seu 
desejo”. 

 
(Paulo Coelho)
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2 OBJETIVOS 

 

 

Caracterizar os Acidentes de Trabalho sofridos pelos profissionais da equipe de Enfermagem, 

nas Unidades de Terapia Intensiva e de Urgência em um hospital de referência. 

 

Identificar os fatores que contribuem para os acidentes de trabalho sofridos pelos profissionais 

da equipe de Enfermagem. 

 

Identificar as informações dos profissionais da equipe de Enfermagem com relação aos riscos 

para os acidentes de trabalho. 

 

Conhecer os procedimentos adotados após cada acidente de trabalho sofrido pelos 

profissionais da equipe de Enfermagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REVISÃO DE LITERATURA 
 

“Nós, homens do conhecimento, não nos conhecemos; de nós mesmo somos 

desconhecidos”.  

(Friedrich Nietzsch) 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Para um entendimento mais claro acerca dos acidentes de trabalho que acometem os 

profissionais da Enfermagem, apresentaremos esta revisão da literatura em três momentos. No 

primeiro, trazemos algumas considerações sobre os conceitos e a legislação mais relevantes 

acerca desses eventos; no segundo momento, os fatores produtores dos acidentes de trabalho. 

Por último, dissertamos sobre como prevenir o problema dos acidentes de trabalho na equipe 

de Enfermagem. 

 

3.1 OS ACIDENTES DE TRABALHO – CONCEITOS E LEGISLAÇÃO 

 

Os acidentes de trabalho (ATs) são agravos a decorrer da interferência na relação entre 

saúde e trabalho, influenciando no processo saúde/doença de maneira imediata, com 

consequências destrutivas no corpo do trabalhador, tendo repercussões pessoais e sociais 

(BRASIL, 1999). 

Contribuindo com o conceito do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) (1999), 

Araújo (2006) e Sêcco et al. (2008) dizem que são considerados acidentes de trabalho típicos 

(ATT) aqueles resultantes da característica da atividade profissional, ocorrendo, dessa forma, 

durante o processo de trabalho. O acidente de trajeto é aquele evento que acontece durante o 

deslocamento entre a residência e o local de trabalho. 

Após a ocorrência do acidente, o trabalhador poderá necessitar tão somente de um 

exame médico para diagnóstico da gravidade das lesões, com o retorno imediato do segurado 

às atividades, mas há o risco de ocorrer até a incapacidade temporária, com afastamento da 

atividade laboral e recebimento do auxílio doença. Podem acontecer também as incapacidades 

permanentes, com as quais o trabalhador passará a ter uma aposentadoria por invalidez ou 

auxílio-acidente pela previdência social, e/ou chegar ao óbito (ARAÚJO, 2006; BRASIL, 

2009b). 

Como resposta aos movimentos populares que cobravam o controle das condições de 

trabalho, juntamente com a criação da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no ano 

de 1919, surge a primeira forma de proteger os trabalhadores, no Brasil, com a instituição do 

seguro contra ATs (Lei n° 3.724, de 15 de janeiro de 1919). Em seguida, no ano de 1930, o 

Decreto n° 19.433, de 26 de novembro de 1930, cria o Ministério do Trabalho e Emprego, 

Indústria e Comércio, tendo como uma das atribuições orientar e supervisionar a Previdência 
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Social e defender os direitos do trabalhador brasileiro (PAULINO; LOPES; ROLIM, 2008; 

BRASIL, 2009f). 

Diante da necessidade institucional de unificar toda a legislação trabalhista que estava 

surgindo no Brasil, cria-se a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) através do Decreto-

Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Esta foi a principal norma legislativa brasileira a reger as 

relações individuais e coletivas do trabalhador que passou a ser chamado de celetista 

(ARAÚJO, 2006; BRASIL 2009c).  

Com o passar dos anos, outras leis foram promulgadas, como a nº 5.316, de 14 de 

setembro de 1967, a qual instituiu a Comunicação de Acidentes de Trabalho (CAT). Trata-se 

de um documento de notificação para garantir os direitos dos trabalhadores mediante o 

reconhecimento do evento acidentário perante o Instituto Nacional de Seguridade Social 

(INSS). A CAT deve ser preenchida, em seis vias, pelo setor de pessoal da empresa e entregue 

ao INSS até o primeiro dia útil após o evento. Seu preenchimento inadequado ou não 

realizado contribui para a subnotificação dos acidentes, prejudicando a confiabilidade dos 

dados estatísticos e a implementação de políticas prevencionistas direcionadas à segurança e 

medicina do trabalho nas empresas (ARAÚJO, 2006). 

Tratando especificamente da Segurança e Medicina do Trabalho (SMT) nas empresas, 

foram criadas pelo Ministério do Trabalho as Normas Regulamentadoras (NRs), por 

intermédio da Portaria GM nº 3.214, de 8 de junho de 1978, sendo nos dias atuais composta 

por 33 normas. A sua promulgação ocorreu pela necessidade de complementar a CLT e em 

decorrência da grande incidência de ATs na década de 70, que chegou a atingir 18% da mão 

de obra segurada (ARAÚJO, 2006; RIBEIRO; SHIMIZU, 2007; MONTEIRO et al., 2007; 

BRASIL 2009d). 

Diante dessa situação, a Constituição diz que as ações e serviços de saúde são de 

relevância pública, com decisões conjuntas dos três órgãos federados num sistema único, o 

qual detém, dentre outras áreas de atuação, a de Saúde do Trabalhador. Tem como diretrizes a 

descentralização política e o atendimento integral, priorizando a ação preventiva (BRASIL, 

2004; BRASIL, 2005).  

Dessa maneira, a Constituição Brasileira de 1988 promoveu maior proteção jurídica ao 

trabalhador, incluída no Capítulo II, Art. 7º- Dos Direitos Sociais -, e são feitas referências à 

redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de Saúde, Higiene e Segurança, 

bem como sobre o Seguro contra Acidente de Trabalho, a cargo do empregador (ARAÚJO, 

2006). 
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No Sistema Público de Saúde, a legislação sobre o desenvolvimento de ações relativas 

à saúde e trabalho só foi concretizada na Lei Orgânica de Saúde nº 8080/90, período de 

criação do Sistema Único de Saúde (SUS), que separou a saúde da previdência. Dessa forma, 

a previdência passou a ser responsável pelas concessões e gerenciamento de aposentadorias, 

pensões e seguros de acidentes de trabalho, no Brasil (BRASIL, 1990). 

A partir de então, é da competência do SUS a atenção integral à Saúde do 

Trabalhador, definida Lei nº 8080, de 19 de setembro de 1990, como:  

“Um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância 

epidemiológica e sanitária, à promoção, proteção, recuperação e reabilitação da 

saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de 

trabalho” (BRASIL, Ministério da Saúde. Lei nº 8080, de 19 de setembro de 1990). 

 

Ainda com relação ao SUS, a Lei Federal n.° 8.142, de 28 de dezembro de 1990, 

dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS. Essa abertura promove a 

criação das I e II Conferências Nacionais de Saúde dos Trabalhadores e das Conferências 

Estadual e Municipais, com a representação dos vários segmentos sociais, para propor 

diretrizes na formulação de políticas a desempenharem importante papel na implantação de 

ações de saúde para o trabalhador no SUS (BRASIL, 2005). 

Com relação ao registro de informações referentes aos ATs, torna-se válido enfatizar 

acerca da Portaria SAS/MS n.° 119, de 9 de setembro de 1993, que incluiu no Sistema de 

Informações Ambulatoriais/SIA/SUS o atendimento específico para esses eventos, 

necessitando que seja feito o preenchimento do Laudo de Exame Médico (LEM) para o 

primeiro atendimento. Esse processo favorece a diminuição da subnotificação dessas 

ocorrências, facilitando o dimensionamento dos custos da atenção à saúde nos níveis locais 

(BRASIL, 2004). 

Em 1995 e 1996, duas outras portarias, uma do Ministério da Previdência e 

Assistência Social e outra da Saúde, prosseguiram com a regulamentação da assistência ao 

trabalhador acidentado ou acometido de doença profissional ou do trabalho. Dessa forma, foi 

estabelecida a Portaria MPAS/MS nº11, de 4 de julho de 1995, que contempla o Programa 

Integrado de Assistência ao Acidentado do Trabalho (PIAT), com o intuito de disciplinar o 

atendimento ambulatorial, hospitalar, reabilitação física, fornecimento de medicamentos e 

definir o repasse de recursos financeiros do Seguro Acidente do Trabalho, do Ministério da 

Previdência Social para o SUS (BRASIL, 2005).  
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Com relação à segunda portaria, a MS nº14, de 13 de fevereiro de 1996, seu objetivo 

foi programar o PIAT, de forma a organizar a oferta do atendimento hospitalar de urgência e 

emergência, atribuindo remuneração diferenciada aos procedimentos realizados em casos de 

ATs. Apesar de ainda vigentes em 2009, essas portarias têm sido cumpridas parcialmente, 

sendo necessário efetivar a implementação especialmente das questões relativas ao 

financiamento e sistema de informações (BRASIL, 2005). 

Em relação à legislação no ambiente laboral, a Norma Operacional Básica do SUS 

(NOB-SUS 01/96) define que um dos campos de atenção do SUS é o das intervenções 

ambientais, incluindo as relações e condições sanitárias nos ambientes de vida e de trabalho, o 

controle de vetores e hospedeiros, e a operação de sistemas de saneamento ambiental. O 

Manual para Organização da Atenção Básica do SUS tem como atribuições a saúde do 

trabalhador, que inclui divulgação de informações e orientações educativas visando à redução 

da morbimortalidade, a assistência básica e a notificação dos agravos e riscos relacionados ao 

trabalho (BRASIL, 1996; BRASIL, 2004). 

 Com a proposição desses objetivos, cria-se a Portaria MS n° 3.120, de 1° de julho de 

1998, que aprovou a Instrução Normativa de Vigilância em Saúde do Trabalhador no SUS. 

Esse documento traz o conceito de que a Vigilância em Saúde do Trabalhador é um conjunto 

de práticas sanitárias, articuladas e direcionadas à relação da saúde com o ambiente e os 

processos de trabalho. Engloba estratégias e mecanismos de intervenção sobre os processos de 

produção, no intuito de promover transformações do modelo assistencial a fim de melhorar a 

assistência aos trabalhadores (BRASIL, 1996; BRASIL, 2005; PAULINO; LOPES; ROLIM, 

2008). 

Ressaltamos que duas recomendações aos estados e municípios que constam da 

Instrução Normativa de Vigilância em Saúde do Trabalhador no SUS (1998) merecem 

destaque: a revisão dos Códigos de Saúde, de forma a englobar as ações de saúde dos 

trabalhadores; e a instituição de Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador. Ambas 

estão relacionadas aos Conselhos Estadual e Municipal de Saúde, com objetivo de assessorá-

los na definição de políticas, no estabelecimento de prioridades e no acompanhamento e 

avaliação das ações de saúde do trabalhador (BRASIL, 2005). 

Além da legislação já citada, existem portarias que tratam especificamente da área de 

saúde do trabalhador, como a Portaria MS n° 3.908, de 30 de outubro de 1998, que aprova a 

Norma Operacional de Saúde do Trabalhador (NOST). Ela estabelece procedimentos para 

orientar e instrumentalizar as ações e serviços de saúde do trabalhador no SUS, definindo o 
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elenco mínimo das atividades a serem desenvolvidas pelos municípios, estados e Distrito 

Federal, habilitados nas condições de gestão previstas na NOB-SUS 01/96 (BRASIL, 2005; 

MONTEIRO et al., 2007). 

A NOST é de fundamental importância para a área, porque faz referência aos 

mecanismos de financiamento das ações de saúde do trabalhador, detalhando e 

complementando a NOB-SUS 01/96. Dentre esses mecanismos, é citada a criação do Índice 

de Valorização de Resultados (IVR), cujos critérios deverão ser definidos pela Comissão 

Intergestores Tripartite. Entre os componentes do IVR encontram-se a organização de 

unidades especializadas de referência em saúde do trabalhador (BRASIL, 2005). 

Em novembro de 1998, a Portaria MS/GM n° 3.947 aprovou os atributos a serem 

adotados pelos sistemas de informação e bases de dados. Esses atributos incluem os 

indivíduos de acordo com a raça/cor (conforme IBGE), o grau de escolaridade, a situação no 

mercado de trabalho (empregado, autônomo, empregador, aposentado, dona de casa, 

estudante, aquele que vive de renda), ocupação (codificada de acordo com a Classificação 

Brasileira de Ocupações) e o ramo de atividade econômica, classificado de acordo com o 

Cadastro Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) (BRASIL, 2004). 

Com o intuito de estruturar a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do 

Trabalhador (RENAST) no SUS, foi criada a Portaria nº 1.679, de 19 de setembro de 2002. 

Seu principal objetivo é articular, nos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador 

(CRST) e no âmbito da rede assistencial de média e alta complexidade do SUS, ações de 

prevenção, promoção e recuperação da saúde dos trabalhadores urbanos e rurais. As ações do 

RENAST devem ocorrer independentemente do vínculo empregatício e tipo de inserção no 

mercado de trabalho, de forma articulada entre o MS, as Secretarias de Saúde dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, orientadas pelas Diretrizes da Norma Operacional de 

Assistência à Saúde (NOAS) (BRASIL, 2002; BRASIL, 2005; MONTEIRO et al., 2007). 

Dessa forma, enfatizamos que toda a legislação até hoje instituída quanto à segurança 

e saúde do trabalhador deve ser vista como forma de diminuir o custo social com os ATs e 

valorizar a autoestima dos trabalhadores, melhorando as condições do ambiente e no exercício 

do trabalho, no intuito de atingir melhor qualidade de vida para os trabalhadores (ARAÚJO, 

2006). 
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3.2 FATORES PRODUTORES DE ACIDENTES DE TRABALHO NA EQUIPE DE 

ENFERMAGEM 

 

Para continuarmos a nossa reflexão sobre acidentes de trabalho (ATs), é 

imprescindível delimitarmos aqueles ocorridos no setor da saúde e mais especificamente da 

equipe de Enfermagem. 

No Brasil, a preocupação com os ATs no setor saúde, ocorreu de forma mais tardia do 

que em outras profissões. A partir dos anos de 1980, essa temática começou a receber maior 

relevância por parte dos estudos acadêmicos, em teses e dissertações, devido ao surgimento da 

epidemia do Human Immunodeficiency Virus (HIV) e o primeiro caso de contaminação 

desses profissionais, durante o trabalho (BENATTI; NISHIDE, 2000; REINHARDT; 

FISHER, 2009). 

Com isso, a importância sobre os ATs nos trabalhadores da saúde foi reforçada, 

levando entidades representativas de várias categorias a reivindicar legislação específica para 

o setor. Uma das mudanças adquiridas na legislação foi o surgimento da Norma 

Regulamentadora 32 (NR-32) de Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de 

Assistência à Saúde, do Ministério do Trabalho e Emprego, instituída pela Portaria GM 

nº485, de 11 de novembro de 2005. Ela incluiu especificamente as questões relacionadas à 

segurança e saúde dos trabalhadores da área da saúde, normatizando as condições adequadas 

em que o trabalho hospitalar deve ser realizado (SÊCCO et al., 2008). 

Ressalta-se também que houve alterações na legislação dos Ministérios da Saúde e da 

Previdência e Assistência Social, com o reconhecimento de doenças que antes não eram 

consideradas do trabalho, como tuberculose, hepatites virais e com o surgimento da doença 

pelo vírus HIV, e também o estabelecimento do nexo entre o trabalho em hospitais e agravos 

como transtornos mentais, doenças do sistema nervoso e doenças osteomusculares 

(REINHARDT; FISHER, 2009). 

Com o surgimento dessas mudanças, se fez necessária a formulação de programas de 

prevenção de acidentes e doenças em serviços de saúde. Porém, certos aspectos relativos à 

promoção da saúde dos trabalhadores não foram adequadamente abordados pela legislação, 

como aqueles relacionados à valorização do trabalho e das carreiras, à modificação das 

relações de trabalho, à forma de gestão desses serviços e à ampliação do espaço para 

participação ativa de todos os trabalhadores. Além disso, muitas vezes, os avanços no 

conhecimento e na legislação permaneceram como meras declarações de intenção, e o 
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estabelecimento, na prática, de ações de prevenção ou de promoção da saúde do trabalhador 

em ambiente hospitalar continua sendo de difícil implementação (REINHARDT; FISHER, 

2009). 

A instituição hospitalar foi criada com o intuito principal de oferecer subsídios para 

assistir, restabelecer e promover a saúde da população. No entanto, é este mesmo ambiente 

que causa danos e o adoecer das pessoas que nele trabalham, visto que muitas vezes não há 

preocupação das instituições de saúde com a proteção, promoção e manutenção da saúde de 

seus trabalhadores (SÊCCO et al., 2008; SILVA, 2009). 

Ainda em relação ao ambiente hospitalar, muito se tem discutido e publicado a 

respeito das condições inadequadas de trabalho nessas instituições e sobre a morbidade dos 

trabalhadores de enfermagem relacionada às cervicodorsolombalgias, acidentes provenientes 

de artigos perfurocortantes e condições ergonômicas no desenvolvimento do trabalho nesse 

ambiente (CAVALCANTE et al., 2006; SILVA, 2009). 

Segundo o INSS, no ano de 2008 o setor que mais se destaca em número de 

ocorrências de acidentes registrados é o de atividades de atenção à saúde. No que se refere a 

esses dados, as estatísticas do INSS destacam que quase dois milhões de CATs, no período de 

janeiro de 2005 a maio de 2008, foram provenientes das atividades de atenção à saúde 

(ANENT, 2008). 

Tais estatísticas são resultantes do fato de as instituições hospitalares estarem 

integradas ao setor terciário da economia, obedecendo à lógica do processo capitalista, de 

maneira direta ou indireta. Observamos que muitos hospitais privados têm como foco 

principal a busca da produção e do lucro. No entanto, nos hospitais públicos, frequentemente 

os problemas são de ordem administrativa, financeira, de pessoas, que também terminam por 

refletir no processo de trabalho do pessoal que neles atua (SÊCCO et al., 2008).  

Portanto, as condições de trabalho oferecidas pelos hospitais, as peculiaridades das 

tarefas em saúde, a crise econômica advinda da globalização, as dificuldades do setor saúde, a 

carência de recursos humanos e materiais e a constante preocupação com o processo de 

atualização profissional, objetivando acompanhar os avanços técnicos científicos, são fatores 

que contextualizam a situação de trabalho do pessoal de saúde em vários países (ROYAS; 

MARZIALE, 2004). 

Vale salientar que este ambiente laboral é o principal espaço onde os membros da 

equipe de saúde permanecem na maior parte de sua vida produtiva, muitas vezes em mais de 
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um turno de trabalho, tendo como atividade primordial a prestação do atendimento ao sujeito 

hospitalizado em instituições de saúde (SÊCCO et al., 2005; CAVALCANTE et al., 2006). 

Além de estarem vulneráveis a todas essas condições de trabalho hospitalar, os 

profissionais encontram-se também expostos ao contato com portadores de doenças 

transmissíveis, ao desgaste físico decorrente do ritmo, da organização e divisão do trabalho, 

ao contato com a dor e a morte, o que lhes causa desgaste em vários âmbitos de sua saúde 

(SÊCCO et al., 2008). 

Ritter, Stumm e Kircher (2009) lembram que o cuidado permeia o fazer dos 

profissionais da saúde, e, ao mesmo tempo, pode ser causador de danos à saúde do cuidador. 

Daí a importância desses trabalhadores aprenderem a cuidar de si, evitando ou reduzindo os 

danos dessa ocupação e, consequentemente, preservando a saúde, com condições plenas de 

proporcionarem uma assistência adequada aos usuários. 

Essa assistência em saúde tem uma particularidade, que é a integração entre os 

aspectos intelectual e manual, uma vez que os profissionais que detêm a direcionalidade 

técnica também executam as tarefas manuais. No caso da Enfermagem, a sua finalidade ou 

produto é o cuidado, o qual é resultante de um processo coletivo em que os profissionais 

utilizam um corpo de conhecimentos exteriorizado em técnicas que possam intervir no 

processo saúde/doença dos indivíduos, grupos, famílias e comunidades (PINHO; 

RODRIGUES; GOMES, 2007). 

Dentre esses profissionais, os trabalhadores de Enfermagem, além de constituírem o 

maior contingente no ambiente hospitalar, atuam prestando cuidados diretos. Esses 

profissionais são os que enfrentam as condições laborais mais precárias, estando expostos a 

constantes riscos de contrair doenças ocupacionais e sofrer acidentes de trabalho (LEITE; 

SILVA, 2007).  

Assim, entende-se que a equipe de Enfermagem está entre as principais categorias 

sujeitas à exposição ocupacional, pelo fato de estar em contato com a assistência direta e a 

necessidade de realizar procedimentos de alta complexidade (SÊCCO et al., 2005; RIBEIRO; 

SHIMIZU, 2007). 

Por outro lado, é de fundamental importância lembrar que nem sempre os profissionais 

de Enfermagem atuam em áreas nas quais se dedicam ao cuidado direto ao paciente. 

Entretanto, o trabalho nesses setores pode ser tão ou mais insalubre que os demais, expondo 

os profissionais a um número considerável de riscos, como é o caso das unidades de preparo e 

esterilização de materiais (LEITE; SILVA, 2007). 
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Por essas razões, a problemática da saúde dos trabalhadores de Enfermagem como 

preocupação de pesquisadores cresceu de forma mais acentuada a partir dos anos 80, no 

Brasil. O trabalhador de Enfermagem inserido num grupo específico atua em condições que 

determinam vulnerabilidade. Para caracterizar as peculiaridades das atividades desses 

profissionais, há de se analisar vários pontos que vão desde a composição da força de 

trabalho, formação técnica heterogênea das equipes, formas de organização e divisão das 

atividades, predominância do sexo feminino, remuneração, trabalho em turnos e constante 

vivência com situações de tensão (RIBEIRO; SHIMIZU, 2007).  

Assim, no contexto atual, observa-se também o fato de que os integrantes da equipe de 

saúde trabalham nas várias instituições de saúde, deslocam-se de um setor para outro, muitas 

vezes sem questionar os riscos a que estão susceptíveis. Tal situação reflete a modernização 

tecnológica, globalização, privatização e terceirização dos postos de trabalho, concorrência e 

competitividade entre os homens, e a precarização de emprego (CASTRO; FARIAS, 2008). 

Dentre os setores hospitalares mais insalubres ao trabalhador da saúde, a Unidade de 

Terapia Intensiva (UTI) e os serviços de urgência se destacam por oferecer um ambiente 

vulnerável a riscos ocupacionais e consequentes acidentes de trabalho. Isso ocorre porque 

essas unidades possuem características próprias dentre os setores de tratamento de uma 

instituição hospitalar, com infraestrutura especializada, que dispõe de assistência médica e de 

Enfermagem ininterruptas, equipamentos específicos e acesso a tecnologias diagnósticas e 

terapêuticas sofisticadas (MIRANDA; STANCATO, 2008; CARVALHO et al., 2004; 

INOUE; MATSUDA, 2009). 

Fazendo uma retrospectiva sobre as UTIs, elas surgiram, no Brasil, nos anos de 1970, 

com o intuito de criar um ambiente hospitalar capacitado, com recursos humanos e 

tecnológicos, para atenderem pacientes graves que precisem de uma assistência mais 

especializada e intervenção em situações de emergência. Tais condições inerentes à UTI estão 

relacionadas com as características específicas da atividade laboral, como o trabalho noturno, 

horas extras e plantões, que produzem desgaste físico, alteração do ritmo circadiano, tempo de 

sono insuficiente, diminuição da capacidade cognitiva e de execução de tarefas, favorecendo a 

ocorrência de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho (SÊCCO et al., 2005; ARAÚJO et 

al., 2005; CORONETTI et al., 2006; CAVALCANTE et al., 2006). 

Nesse sentido, subentende-se que a equipe de Enfermagem que atua nessas unidades 

necessita de muito preparo e, principalmente, interesse pelas finalidades e objetivos do setor, 

além de iniciativa e responsabilidade. Essas características promovem, por parte da 
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Enfermagem, uma eficiente prestação de serviços aos clientes, com uma contribuição direta 

para promover a sua recuperação e, consequentemente, a satisfação do trabalhador que presta 

este serviço (ARAÚJO et al., 2005; INOUE; MATSUDA, 2009).  

Quanto às unidades de urgência, estas não são diferentes, pois, em sua estrutura, os 

profissionais de Enfermagem prestam cuidados a pacientes com afecções agudas específicas, 

e onde existe um trabalho de equipe especializado. Segundo o Conselho Federal de Medicina, 

em sua Resolução CFM n° 1.451, de 10/3/1995, temos a Urgência como a ocorrência 

imprevista de agravo à saúde, com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de 

assistência médica imediata (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 1995; WEHBEL; 

GALVÃO, 2001). 

Ainda com relação a essas unidades, torna-se importante afirmar que a área 

geográfica, recursos humanos e materiais disponíveis na sua implantação são aspectos 

importantes para o desenvolvimento desses setores. O serviço de urgência é um cenário 

complexo, onde devem estar congregados profissionais suficientemente preparados para 

oferecer atendimento imediato e de elevado padrão à clientela que dele necessita (WEHBEL; 

GALVÃO, 2001).  

Os profissionais que atuam nesse serviço, com destaque para o enfermeiro, aliam a 

fundamentação teórica à capacidade de liderança, trabalho, discernimento, iniciativa, 

habilidade de ensino, maturidade e estabilidade emocional. Por isso, é importante uma 

constante atualização dos conhecimentos, para que possam atuar em situações inesperadas de 

forma objetiva, em sincronia e com qualidade (WEHBEL; GALVÃO, 2001). 

Concordando com Wehbel, Galvão (2001), Andrade Caetano e Soares (2000) 

reforçam que os enfermeiros que atuam nessas unidades necessitam ter conhecimento 

científico, prático e técnico, a fim de que possam tomar decisões rápidas e concretas, 

transmitindo segurança a toda a equipe e principalmente diminuindo os riscos que ameaçam a 

vida do paciente.  

Peixoto et al.(1996) dizem que é fundamental que o enfermeiro repense a sua prática, 

pois quando assume sua função primordial de coordenador da assistência de Enfermagem, 

implementando-a por meio de esquema de planejamento, está garantido o desenvolvimento de 

suas atividades básicas (administrativas, assistenciais e de ensino). Agindo assim, promoverá 

melhor organização do trabalho da equipe, que passa a direcionar seus esforços em busca de 

um objetivo comum, que é o de prestar assistência de qualidade, atendendo às reais 
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necessidades apresentadas pelos pacientes sob seus cuidados, diminuindo os riscos de 

acidentes ocupacionais. 

Nessa perspectiva, a rotina do trabalho nos setores de urgência e UTIs coloca, muitas 

vezes, os enfermeiros em situação que exige, além do domínio do conhecimento, a rapidez de 

raciocínio para tomar decisões pertinentes ao diagnóstico, ora com um e outras vezes com 

grande número de pacientes. O primeiro passo para que esse profissional exerça efetivamente 

uma liderança eficaz consiste na busca de estratégias que lhe possibilite perceber a si mesmo. 

Para a eficácia do processo de liderar as situações, é importante conhecer as expectativas 

pessoais e profissionais dos membros da sua equipe (WEHBEL; GALVÃO, 2001). 

Porém, a falta de experiência, bem como a elevada carga de trabalho no cuidado ao 

paciente sujeito às constantes alterações hemodinâmicas e iminente risco de morte exigem 

cuidados complexos, atenção ininterrupta e tomada de decisões imediatas. Essas situações 

predispõem o profissional ao desgaste físico e emocional, os quais podem acarretar em 

sobrecargas mentais (CORONETTI et al., 2006; INOUE; MATSUDA, 2009). 

Vários são os fatores de risco intra e extralaborais que podem influenciar nas 

atividades do trabalho. Dentre estes, ressaltam-se os intralaborais: o ambiente físico, 

estruturação e segurança do setor de trabalho; e do processo de trabalho: organização e 

divisão das atividades; os meios disponíveis para o exercício profissional: jornada, turno, 

interação pessoal e as relações entre produção e salário. No que diz respeito aos extralaborais, 

temos a situação social de vida e moradia, alimentação e transporte (PEREIRA et al., 2004). 

A NR 09, que trata da prevenção dos fatores de riscos ambientais, classifica-os, de 

acordo com sua natureza, em: físicos, químicos, ergonômicos e biológicos. Esses fatores 

existentes nos ambientes de trabalho são capazes de causar danos à saúde do trabalhador em 

função de sua natureza, concentração, intensidade e tempo de exposição (BRASIL, 1994).  

No que tange aos fatores de risco físicos, estes se referem às diversas formas de 

energia a que possam estar expostos os trabalhadores, tais como ruído, vibrações, pressões 

anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes e não ionizantes. Os fatores de risco 

físicos ainda referem-se à temperatura ambiental e exposição do trabalhador a incêndios e 

choques elétricos (BRASIL, 1994). 

Com relação ao ambiente físico da UTI, fatores como ventilação inadequada, 

iluminação e o ruído excessivo implicam no aumento das exigências físicas e emocionais, ao 

imporem um ritmo ainda mais acelerado e intenso, podendo gerar o estresse físico e/ou mental 

que propicia o acidente de trabalho (CORONETTI et al., 2006). 
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Os ruídos contínuos, especificamente, muitas vezes não são tão valorizados como 

deveriam, porém apresentam grande contribuição dentre os fatores de risco geradores de 

doenças no trabalhador de Enfermagem da UTI e dos setores de urgência. Esses fatores 

correspondem aos sons produzidos pelos monitores, respiradores e bombas de infusão, saídas 

de ar comprimido, oxigênio, aspiradores, computadores, telefones, conversas dos 

profissionais de saúde entre si e com os pacientes, agressividade física ou verbal dos 

pacientes, parentes e visitantes (SANTOS; OLIVEIRA; MOREIRA, 2006; OLIVEIRA; 

LISBOA, 2009). 

Com relação aos acidentes produzidos por agentes químicos, são ocasionados por 

substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no organismo pela via respiratória, 

na forma de poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores, ou que, pela natureza da 

atividade de exposição, possam ter contato ou serem absorvidos pelo organismo através da 

pele ou por ingestão (BRASIL, 1994). 

Marziale, Rodrigues (2002) acrescentam que esses fatores de risco químicos ocorrem 

durante o manuseio de gases e vapores anestésicos, antissépticos e esterilizantes, e drogas 

citostáticas que se encontram presentes no ambiente hospitalar. Este tipo de exposição está 

relacionado com a área de atuação do trabalhador, tipo, concentração do produto e tempo de 

contato. Isso pode ocasionar sensibilização alérgica, aumento da atividade mutagênica e até 

esterilidade no trabalhador. 

Com relação aos fatores de risco ergonômicos, observa-se que vêm tendo um 

crescimento considerável e são produzidos pelo uso inadequado do sistema músculo-

esquelético, provocando distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT). Nesse 

sentido, o profissional de Enfermagem da UTI e dos setores de urgência, ao desenvolver 

ações de manuseio do paciente, como transferência da maca para o leito, cadeira de rodas e 

movimentação de aparelhos eletrônicos, demanda grande esforço físico (MIRANDA; 

STANCATO, 2008). 

Essas ações podem causar problemas à saúde do trabalhador, tais como fraturas, 

lombalgias e varizes. Esses fatores causais estão relacionados aos agentes ergonômicos, os 

quais incidem na adaptação entre o trabalho e o trabalhador. Dentre eles, estão incluídos o 

desenho dos equipamentos, do posto de trabalho, a maneira como a atividade laboral é 

executada, a comunicação e o meio ambiente (MARZIALE; RODRIGUES, 2002). 

Com relação aos fatores de risco biológicos, estes se sobrepõem aos demais no que diz 

respeito à equipe de saúde, seja na execução de procedimentos com materiais perfurocortantes 
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ou durante atividades de organização do ambiente. O risco biológico representa grande 

ameaça expondo a acidentes com materiais biológicos humanos por meio da inoculação 

percutânea, tendo como instrumentos agulhas ou objetos cortantes, e o contato direto com 

pele ou mucosas (sangue, secreções e excreções), podendo levar a doenças profissionais 

agudas, crônicas ou até mesmo à morte. Dentre os profissionais de saúde, a equipe de 

Enfermagem é aquela que tem maior contato com material biológico e perfurocortantes, daí o 

grande número de ocorrências desse tipo de evento (MIRANDA; STANCATO, 2008; 

PINHO; RODRIGUES; GOMES, 2007; OLIVEIRA; CAVALLI KLUTHCOVSKY; 

ARAGÃO KLUTHCOVSKY, 2008). 

No Brasil, os ATs produzidos por instrumentos perfurantes e cortantes em instituições 

hospitalares começaram a ser citados em estudos de pesquisa na década de 70, embora de 

forma incipiente. Porém, a partir da década de 80, com o alerta das publicações e debates 

sobre o vírus HIV, muitos profissionais de saúde atemorizaram-se com a possibilidade de 

contrair essa doença em acidente com materiais contaminados com secreções e fluidos, 

comuns com instrumentos cortantes e perfurantes. Desse modo, foi crescendo o interesse em 

pesquisar com mais profundidade esta questão, particularmente (BARBOSA; SOLER; 

CIORLIA, 2004).  

Nesse tipo de acidente com material biológico, o profissional pode ser levado à 

contaminação com o vírus das hepatites B e C, herpes e infecções respiratórias por vírus, bem 

como pelo HIV. Além desses agentes, algumas doenças podem ser transmitidas por gotículas 

e contato direto, como a tuberculose, meningite, difteria e doenças bacterianas envolvidas nas 

infecções hospitalares. Com relação aos índices de infecção, de acordo com o agente 

etiológico, estima-se que entre 0,25% e 0,4% são contaminados pelo vírus HIV, 6% a 30% 

pelo vírus da hepatite B e entre 0,4 e 1,8% pelo da hepatite C (MARZIALE; RODRIGUES, 

2002; SÊCCO et al., 2008; MIRANDA; STANCATO, 2008; LOUREIRO et al., 2009). 

Essas estimativas fazem com que os riscos de contrair o vírus HIV e da hepatite B 

estejam entre os mais temidos pelos profissionais, especialmente em acidentes com agulhas 

contaminadas. Segundo dados do Centers for Disease Control (CDC), a estimativa anual de 

acidentes percutâneos com trabalhadores da saúde nos hospitais é de 384.325 casos, e o risco 

de contaminação com o vírus HIV é de 0,3%, com o vírus HBV (Hepatite B) é de 6% a 30%, 

e o risco de contaminação é de 0,5% a 2% para o HCV (Hepatite C) (MARZIALE; 

RODRIGUES, 2002; (MARZIALE; RODRIGUES, 2002; SÊCCO et al., 2008; MIRANDA; 

STANCATO, 2008; LOUREIRO et al., 2009).  
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Sabe-se, pois, que os graus de risco de contaminação são diferentes para certas 

doenças por material contaminado, considerando-se que a exposição de mucosas íntegras 

apresenta risco médio de 0,1% e a exposição de pele íntegra confere risco inferior a 0,1% 

(BARBOSA; SOLER; CIORLIA, 2004). 

Muito embora a AIDS ocupacional seja um fato concreto, seu risco de contaminação 

acidental após exposição percutânea é de aproximadamente 0,3%, enquanto que a 

probabilidade de se adquirir hepatite B é significativamente maior, podendo atingir até 40% 

dos casos. Para o vírus da hepatite C, o risco varia entre 2% e 18% (MAGANINI, AYRES, 

2009). 

As consequências da exposição ocupacional aos patógenos transmitidos pelo sangue 

não estão somente relacionadas à infecção. A cada ano, milhares de trabalhadores de saúde 

são afetados por traumas psicológicos que perduram durante os meses de espera dos 

resultados dos exames sorológicos. Dentre outras consequências, estão ainda as alterações das 

práticas sexuais, os efeitos colaterais das drogas profiláticas e a perda do emprego 

(MARZIALE, NISHIMURA, FERREIRA, 2002; MARZIALE, RODRIGUES, 2002). 

Ainda como consequências, esses acidentes demandam gastos no que diz respeito à 

prevenção da saúde desses trabalhadores após exposição ocupacional a material biológico. O 

MS recomenda que, após esse tipo de exposição, o trabalhador deve procurar atendimento 

clínico especializado para o vírus das hepatites B e C, e para o da imunodeficiência adquirida 

serem conhecidos (LOUREIRO et al., 2009). 

Após a ocorrência do evento, quando o paciente procura atendimento clínico 

especializado, deve ser avaliada a gravidade do acidente, o material envolvido, a identificação 

ou não do paciente portador do patógeno, solicitação de exames sorológicos, bem como o 

aconselhamento sobre vacinação, quimioprofilaxia e seguimento com antirretrovirais 

(PANUNZIO et al., 2008). 

Em relação à quimioprofilaxia, algumas vezes é indicado o início nas primeiras duas 

horas após o acidente, com duração de quatro semanas ou até que se tenha o resultado da 

sorologia do paciente portador do patógeno. Apesar do considerável progresso observado 

sobre o entendimento da relação entre risco ocupacional e HIV, os trabalhadores da saúde, e 

principalmente os da Enfermagem, têm se mostrado resistentes à utilização de equipamentos 

de proteção individual, à gravidade do risco de se infectar e à notificação do acidente de 

trabalho (MARZIALE; RODRIGUES, 2002).  
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O CDC, preocupado com a questão da transmissão do HIV e outros patógenos 

veiculados pelo sangue, organizou um sistema de coleta de dados informatizado (EPINet), a 

partir do qual propõe estratégias para minimizar o problema dos profissionais expostos ao 

risco ocupacional de contaminação (MARZIALE; RODRIGUES, 2002). 

Apesar de toda essa problemática, não é possível conhecer, no Brasil, a magnitude do 

problema relacionado aos ATs com material biológico, pois muitas vezes tais acidentes não 

são notificados, revelando que pouco se tem feito em nosso meio para proteção de 

trabalhadores que manipulam materiais perfurocortantes (BARBOSA; SOLER,; CIORLIA, 

2004; OLIVEIRA; CAVALLI KLUTHCOVSKY; ARAGÃO KLUTHCOVSKY, 2008). 

Independente do fator de risco, os acidentes de trabalho frequentemente têm causas 

associadas, como: não observância de normas, imperícia, condições inadequadas de trabalho, 

instrução incorreta ou insuficiente, falhas de supervisão e orientação, falta ou inadequação no 

uso de equipamentos de proteção, entre outros aspectos. Ainda como outros fatores que 

contribuem para a ocorrência desse evento, a desatenção e o descuido dos profissionais, a 

tensão, o estresse, o cansaço e a fadiga são pontos oriundos da condição individual, 

propiciados pela vivência no meio hospitalar ou não (BARBOSA; SOLER; CIORLIA, 2004; 

LIMA, PINHEIRO, VIEIRA, 2007).  

Ressalta-se também que a sobrecarga a que os profissionais estão expostos causa 

fortes pressões físicas e emocionais, ocasionando diminuição da atenção e descuido. Esses 

fatores resultam em consequências como as dificuldades de relacionamento com a equipe, 

perda na qualidade da assistência, culminando em doenças ocupacionais como os distúrbios 

na alimentação, no sono, estresse e desorganização familiar. As doenças mais frequentes são 

aquelas relacionadas ao aparelho respiratório, as geniturinárias, as ligadas aos órgãos dos 

sentidos, sistema digestivo e aparelho reprodutor feminino (CAMPOS; JULIANI; 

PALHARES, 2009). 

Algumas variáveis ainda são apontadas como fatores que podem levar à ocorrência 

dos ATs, como a composição da força de trabalho, retratada pelo quantitativo de pessoal de 

Enfermagem nos hospitais, que geralmente encontra-se abaixo do necessário. Com isso, os 

trabalhadores ficam predispostos a perigos ao assumirem trabalhos com alta sobrecarga, 

desgastes físicos e mentais intensos (RIBEIRO; SHIMIZU, 2007). 

Além desses fatores, contribuem para a ocorrência do ATs a precarização nas relações 

de trabalho, levando os trabalhadores a se submeterem a toda espécie de acordo e contrato, 

mesmo que para isso tenham que colocar em risco a sua saúde e a sua vida. Essa precarização, 
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representada pelos baixos salários, inseguridade social e pela ausência de reconhecimento 

profissional, leva à baixa qualidade de vida dos trabalhadores da saúde (CAVALCANTE et 

al., 2006). 

Os profissionais da saúde também se predispõem a acidentes laborais quando atuam 

em mais de um estabelecimento hospitalar. Essa situação é decorrente dos baixos salários 

pagos, o que exige maior permanência dos seus anos produtivos no ambiente hospitalar e 

aumenta o tempo de exposição aos riscos ocupacionais e vulnerabilidade aos ATs (LIMA; 

PINHEIRO; VIEIRA, 2007). 

Outro aspecto relevante, que influencia na ocorrência desses eventos, diz respeito à 

falta de experiência profissional da Enfermagem na execução de determinados procedimentos. 

A experiência profissional e a prática correta, no momento adequado, podem minimizar a 

exposição a riscos existentes no ambiente hospitalar e a ocorrência de erros e acidentes de 

trabalho (LIMA; PINHEIRO; VIEIRA, 2007). 

O desenvolvimento de atividades assistenciais, administrativas, ensino e, muitas vezes, 

de pesquisa conduzem o profissional de Enfermagem a exercê-las em um ritmo acelerado, a 

fim de que todas essas ações possam ser realizadas durante as suas horas de trabalho. Por essa 

razão, executam o cuidado sem maior reflexão, reduzindo a sua qualidade e impedindo um 

planejamento para o desempenho das suas inúmeras atribuições, contribuindo, dessa forma, 

para a ocorrência de acidentes de trabalho (LIMA; PINHEIRO; VIEIRA, 2007). 

 

3.3 PREVENÇÃO E MINIMIZAÇÃO DOS ACIDENTES DE TRABALHO QUE 

OCORREM NA EQUIPE DE ENFERMAGEM 

 

Dentre as formas de executar a prevenção em ambiente hospitalar, a biossegurança é 

bastante utilizada, sendo definida como a aplicação de conhecimentos, técnicas e 

equipamentos para prevenir a exposição do trabalhador a agentes químicos, físicos e 

biológicos (TEIXEIRA et al., 2008;VIEIRA; PADILHA, 2008). 

Com relação aos agentes biológicos, as doenças merecem uma atenção especial, 

principalmente nos seus mecanismos de transmissão, para que possam ser adotadas medidas 

que evitem a contaminação, quando se trata de acidentes com material perfurocortante. 

Conforme estimativas da Organização Mundial de Saúde (OMS) existem 325 milhões de 

portadores crônicos da hepatite B e 170 milhões da hepatite C, no mundo. No Brasil, são 

cerca de dois a três milhões. A maioria das pessoas desconhece sua condição sorológica, 

agravando ainda mais a cadeia de transmissão da infecção (BRASIL, 2005a). 
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Acidentes com material biológico configuram sério problema no ambiente hospitalar, 

envolvendo a equipe de Enfermagem. Portanto, é necessária uma investigação para detectar 

fatores que contribuem para a ocorrência desse tipo de acidente. Além disso, é preciso 

identificar meios que diminuam as ocorrências, contribuindo para restringir os custos do 

atendimento profilático. Trata-se de um tipo de acidente que pode acarretar um trauma 

psicológico para esses profissionais, pela possibilidade de contaminação e de soroconversão 

(MAGANINI, AYRES, 2009). 

O fato de ainda não existir vacina contra a hepatite C faz com que ela se torne um dos 

maiores problemas atuais de saúde pública, em nosso país. Torna-se também um problema, 

em especial, para os profissionais da área da saúde que se expõem ao risco de infecção 

diariamente, na sua prática profissional. 

Assim, observa-se que a equipe de Enfermagem é extremamente vulnerável à 

exposição acidental ao vírus da hepatite C, uma vez ser este o contingente mais numeroso da 

força de trabalho da saúde, com formação técnica muito heterogênea e ministrando cuidados 

que envolvem o contato direto com o paciente. A adoção das medidas de biossegurança 

assume uma importância vital para a redução desses riscos, criando um ambiente seguro, tanto 

para o profissional, quanto para o usuário dos serviços de saúde (PIAI, FIGUEIREDO, 2009; 

AGUIRRE; ROQUE; MARTÍNEZ, 2006; VIEIRA; PADILHA, 2008; TEIXEIRA et al., 

2008). 

Entretanto, a adoção dessas medidas por parte dos trabalhadores da saúde constitui 

hoje o maior desafio para os profissionais que trabalham com essa temática, pois muitas vezes 

eles aceitam, porém não a praticam no seu trabalho. Os acidentes ainda acontecem em número 

considerável, causando alterações na vida dos acidentados e elevados custos gerados com as 

medidas profiláticas. Atualmente, a grande problemática da exposição a fluidos biológicos 

entre os trabalhadores de saúde despertou o desenvolvimento de novas tecnologias e de novos 

equipamentos com dispositivos de segurança que dificultam a exposição biológica. No 

entanto, o que se observa na realidade brasileira é a falta de aquisição desse tipo de material, 

justificada pelo seu alto custo (MAGANINI, AYRES, 2009). 

Essas medidas de biossegurança, antes conhecidas como precauções universais e hoje 

denominadas Precauções Padrão (PP), visam minimizar os fatores de risco no ambiente de 

trabalho, com a adoção de medidas técnicas eficazes, que envolvam higiene, segurança do 

trabalho, educação, administração, engenharia e recursos administrativos, rigorosamente 

utilizadas no atendimento aos pacientes (MAGANINI, AYRES, 2009). 
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Essas Precauções Padrão são consideradas alternativas com o intuito de preservar a 

saúde do trabalhador, visto que as medidas pós-exposição não são totalmente confiáveis. Nos 

últimos anos, manuais de orientação e recomendações têm sido disponibilizados, contendo 

informações específicas para desinfecção e esterilização de equipamentos utilizados em várias 

áreas da saúde, bem como normas de prevenção e conduta em acidentes ocupacionais 

(TEIXEIRA et al., 2008). 

Ainda segundo o guideline do CDC, as Precauções Padrão recomendam a utilização 

dos Equipamentos de Proteção Pessoal (EPIs), que incluem o uso de luvas, máscaras, óculos 

de proteção, capotes/aventais (regulamentados através da Norma Regulamentadora n
o
 06 da 

Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho e Emprego). Além destes, também são importantes a 

lavagem de mãos antes e depois do contato com paciente, bem como o manejo adequado dos 

materiais perfurocortantes, durante o cuidado a qualquer paciente, sem distinção do 

diagnóstico. Isso é indispensável quando existe manipulação de sangue, secreções, contato 

com mucosa e pele não íntegra, independente do diagnóstico ou estado presumido da doença 

infecciosa, como hepatites B e C, HIV e tuberculose (GOMES et al., 2009; TEIXEIRA et al., 

2008). 

Ainda com relação a este manejo de materiais perfurocortantes, o reencape de agulhas 

é a prática que leva ao maior número de acidentes com perfurocortantes em profissionais da 

saúde. A NR 32 é bem clara, quando menciona a proibição do reencape de agulha. Preconiza-

se que a conduta correta é que, após o procedimento, a agulha seja descartada em uma caixa 

de perfurocortantes que deve estar perto da atividade executada, ou acondicionar esses 

materiais numa bandeja ou cuba rim e encaminhá-los à caixa de perfurocortantes mais 

próxima (BRASIL, 2005b). 

Apesar de se tratar de medidas preventivas, muitos profissionais não levam em 

consideração essas recomendações, em geral por falta de conhecimento específico ou 

negligência. Segundo um estudo descritivo realizado em um hospital de referência de 

Fortaleza (CE), sobre os sentimentos e emoções da equipe de Enfermagem frente ao AT, foi 

detectado que os principais empecilhos do cotidiano para a utilização das medidas de 

prevenção padrão decorrem da falta de credibilidade e da efetividade das medidas de 

proteção, dificuldade de capacitação, a não implementação de normas pré-estabelecidas e a 

falta de interesse dos profissionais (LIMA; PINHEIRO; VIEIRA, 2007; GOMES et al., 2009). 

TEIXEIRA et al. (2008) mostram, ainda, através de seu estudo sobre medidas pré e 

pós-exposição a acidentes perfurocortantes em Florianópolis/SC, que independentemente da 
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utilização de todos os EPIs, outros fatores poderão resultar em contaminação do profissional, 

como o uso incorreto desses equipamentos, bem como posturas inadequadas antes, durante e 

após o cuidado prestado, entre outros. Lima, Pinheiro e Vieira (2007) afirmam que o 

despreparo profissional, expresso pelo desconhecimento do uso certo das recomendações 

padrão e pela inabilidade manual e psicomotora em realizar os procedimentos de 

Enfermagem, facilita o acontecimento de acidentes com materiais perfurocortantes. 

Com o intuito de mostrar a importância do uso do EPI, em um estudo realizado por 

Freire (2005), em Natal/RN, sobre a prevenção das pneumonias nosocomiais, encontrou-se 

que 100% dos profissionais de saúde não utilizaram os EPIs durante o procedimento de 

intubação. Porém, quando analisada a utilização dos EPIs separadamente, detectou-se que 

todos utilizavam luvas, nove (52,94%) utilizaram máscara, nenhum utilizou óculos de 

proteção e um (5,88%) utilizou avental. 

Dessa forma, o emprego das medidas de precaução padrão é de fundamental 

importância, uma vez que os profissionais de saúde, principalmente os de Enfermagem, se 

opõem à utilização desses equipamentos, subestimando o risco de se infectarem durante o 

trabalho de assistência direta e contínua ao paciente, e de sofrer um acidente de trabalho 

(LIMA; PINHEIRO; VIEIRA, 2007). 

Percebe-se que uma das formas de se contribuir para a utilização dessas medidas 

preventivas é o desenvolvimento de ações educativas em serviço junto aos profissionais, de 

forma a comprometê-los com a melhoria da saúde e o direito ao trabalho com dignidade e 

segurança para todos. Essa atitude educativa visa minimizar a exposição a riscos de acidentes 

e a promover um envolvimento diferenciado com relação ao processo de trabalho em saúde, 

pois engloba questões de relacionamento humano no trabalho (SOUZA, CAMPOS, 2008). 

Pode-se afirmar que as ações educativas em serviço são processos de grande valia para 

orientar e atualizar profissionais sobre temas importantes. Trata-se de algo formal ou 

informal, dinâmico, dialógico e contínuo, realizado de modo individual e coletivo. Busca a 

qualificação, postura ética, exercício da cidadania, conscientização, reafirmação ou 

reformulação de valores, construindo relações integradoras entre os sujeitos envolvidos 

(NIETSCHE et al., 2009). 

Miranda e Stancato (2008) reforçam que a educação continuada é uma prática social 

que contribui para a formação e desenvolvimento da consciência crítica das pessoas a respeito 

de seus problemas de saúde, e estimula a busca de soluções e a organização para a ação 

coletiva. Acrescentam os autores que não se trata de um processo de persuasão ou de 
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transferência de informação, e sim de um conjunto de ações de capacitação para transformar a 

prática. 

Na área de saúde, a educação continuada é preocupação mundial, pois contribui para a 

transformação da práxis de seus trabalhadores, provoca debates e propostas de melhorar a 

qualidade dos serviços e do desenvolvimento pessoal e institucional. Com isso, torna-se 

válida a reorientação dos trabalhadores no que diz respeito à legislação vigente do trabalho, 

com vistas a prevenir casos de subnotificação dos ATs, fornecendo, assim, o amparo legal 

(SÊCCO et al., 2008; NIETSCHE et al., 2009). 

Nietsche et al. (2009) comentam que a educação continuada, quando implementada no 

trabalho, proporciona uma valorização do saber, permite apontar com maior propriedade a 

realidade desse serviço, a expressão de suas necessidades e problemas, estimulando a troca 

mútua de experiências, a criação de novo saber e nova prática, a partir da crítica e 

instrumentalização gerada pela vivência desse processo. Portanto, deve ser concebida no 

contexto de uma política global para a organização e gestão do trabalho, não para suprir 

necessidades momentâneas, nem como treinamento para novas tarefas, mas como um direito 

concomitante ao direito ao trabalho. 

Além da educação continuada, é papel das instituições dispor de infraestrutura 

adequada para as atividades laborais, materiais e equipamentos de qualidade, na quantidade 

apropriada, recipientes resistentes e impermeáveis em locais de fácil acesso para a deposição 

dos materiais perfurocortantes, seringas sem agulhas e/ou com agulhas retráteis, bem como os 

equipamentos de proteção individual (EPI) (LIMA; PINHEIRO; VIEIRA, 2007). 

Para alcançar essa prática, a instituição deve ter como objetivo a conjugação de 

esforços em torno de propósitos comuns que privilegiem uma excelência na prestação de 

serviços à comunidade, bem como a melhoria das condições de trabalho, gerando satisfação e 

motivação para o trabalhador. Para se atingir esses objetivos, é necessária a participação de 

todos os segmentos ou áreas do hospital, seja administrativa, de Enfermagem ou médica. Esta 

cooperação, interação e envolvimento devem ser vistos como uma parceria verdadeira, o que 

leva ao desenvolvimento, à satisfação e à união profissional, preservando e estimulando a 

comunicação, o coleguismo, o respeito e a compreensão entre os integrantes da equipe 

(CORONETTI et al., 2006; NIETSCHE et al., 2009). 

Em relato de experiência quanto à orientação de condutas diante de acidentes de 

trabalho com perfurocortantes em hospital público do Estado de Minas Gerais (MG), as 

estratégias de divulgação de um folder educativo permitiram que a equipe de enfermagem 
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intensificasse a discussão sobre essa temática. Em caso de dúvidas e sugestões, os 

trabalhadores procuravam pelos enfermeiros para falar sobre o tema. Ainda houve 

repercussão, e outros profissionais de saúde procuraram os enfermeiros buscando informações 

(SOUZA, CAMPOS, 2008). 

Assim, compete ao enfermeiro e a instituição, a responsabilidade pela educação 

continuada em serviço, com o intuito de melhorar a assistência aos clientes e discutir a 

importância de desempenhá-la obedecendo às recomendações padrão preconizadas, a fim de 

reduzir a ocorrência de acidentes de trabalho (LIMA; PINHEIRO; VIEIRA, 2007). 

Uma pesquisa, realizada em um hospital em Natal, envolvendo uma intervenção 

educativa para profissionais de saúde na prevenção de pneumonia associada à ventilação 

mecânica, relata que, antes da intervenção educativa, uma parcela significativa (75,0%) não 

utilizou óculos durante a intubação, e, quanto ao uso de máscaras (75,0%) e luvas estéreis 

(100%), o uso foi mais expressivo. Após a intervenção, houve um aumento (100%) dos 

profissionais que não utilizaram óculos, bem como em relação ao uso de máscara (50%). 

Porém cresceu (100%) o uso de luvas (MELO, 2008). 

Em pesquisa desenvolvida por Araújo et al. (2005), com o intuito de identificar as 

perspectivas da equipe de Enfermagem de um Centro de Terapia Intensiva, no interior de 

Minas Gerais/MG, o número reduzido de funcionários foi um dos grandes vilões para que a 

UTI fosse classificada como um ambiente estressante e desgastante. Devido à grande 

demanda de serviços e cuidados para com clientes críticos, os funcionários se sentiam 

cansados e sobrecarregados, tendo que realizar o cuidado de uma forma mais rápida e com 

menos dedicação. Tudo isso acarretava um sentimento interior de má prestação de cuidados, 

levando ao mecanicismo e à possível ocorrência de iatrogenias (ARAÚJO et al., 2005). 

Apesar de todos os benefícios, a implementação de ações educativas em serviço 

apresenta algumas dificuldades em sua execução. Dentre elas, a disponibilidade de tempo 

para sua elaboração, pois nem sempre é possível, visto o enfermeiro realizar muitas atividades 

de assistência direta e indireta. Esta disponibilidade de tempo é algo importante, uma vez que 

o planejamento para execução de ações educativas se faz necessário, com perspectivas de 

sucesso da atividade e no cotidiano do trabalho do enfermeiro da unidade de internação. 

Assim, estratégias que favoreçam a prevenção de acidentes com perfurocortantes e fluidos 

corporais, e acidentes do trabalho, de um modo geral, devem fazer parte da política 

institucional, apesar das dificuldades em serviço (SOUZA, CAMPOS, 2008). 
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Outro obstáculo na implementação da prevenção nos serviços de saúde é a falta da 

execução da leis formuladas. A portaria instituída pelo Ministério do Trabalho em 11 de 

novembro de 2005, que estabeleceu a Norma Regulamentadora (NR-32), foi criada com a 

finalidade de oferecer diretrizes básicas para a implantação de medidas de proteção à 

segurança dos trabalhadores em estabelecimento de assistência à saúde, bem como daqueles 

que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral. Apesar de sua existência, 

em muitos momentos elas não são colocadas em prática em sua totalidade ou até mesmo a sua 

existência é desconhecida por aqueles deveriam ser os mais interessados, como os 

profissionais da saúde e os de setores administrativos das instituições hospitalares (BRASIL, 

2005 b). 

Assim, a prevenção, quando implementada com o intuito de evitar os acidentes de 

trabalho, deve envolver todos os profissionais da saúde, incluindo o empregado e o 

empregador. Porém, o empregador torna-se o principal responsável pela segurança laboral em 

prol da prevenção, em detrimento às consequências como o desgaste emocional, riscos à 

saúde e problemas de ordem econômica, ética e social (AGUIRRE; ROQUE; MARTÍNEZ, 

2006; SÊCCO et al., 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 
 

“No meio de qualquer dificuldade encontra-se a oportunidade”. 
 

(Einstein) 



                                                                                                                              Metodologia  

 
                                                                 

                                                                   
 

 

56 

4 METODOLOGIA 

 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo do tipo descritivo exploratório, com abordagem quantitativa. 

Estudos descritivos observam, registram, analisam e correlacionam fatos ou fenômenos 

(variáveis), sem manipulá-los. Têm por objetivo encontrar, de maneira mais precisa, a 

frequência com que um fenômeno ocorre, sua relação com outros, bem como sua natureza e 

características (CERVO; BERVIAN; DA SILVA, 2006). 

Marconi e Lakatos (2003) definem uma pesquisa exploratória como a que tem o 

propósito de formular questões ou problemas com três finalidades: desenvolver hipóteses, 

ampliar a familiaridade do pesquisador com o ambiente, fato ou fenômeno, e modificar ou 

clarificar conceitos. 

Quanto à pesquisa quantitativa, esta permite a coleta sistemática de informação 

numérica, mediante condições de muito controle, medição e interpretação cuidadosa da 

realidade, com vistas a analisar essas informações através da estatística (POLIT; BECK; 

HUNGLER, 2004). 

 

4.2 LOCAL DE ESTUDO 

A pesquisa foi realizada nas Unidades de Terapia Intensiva Geral, Pediátrica, 

Cardiológica, Unidade de Terapia Semi Intensiva Bernadete, bem como nas Unidades de 

Urgência no Pronto-Socorro Clóvis Sarinho (PSCS), do Hospital Monsenhor Walfredo 

Gurgel (HMWG). Essa instituição está situada no Distrito leste da cidade de Natal e encontra-

se subordinada administrativa e financeiramente à Secretaria Estadual de Saúde, de forma a 

integrar o Sistema Único de Saúde (SUS). 

O HMWG atende pacientes com procedência de outros hospitais da cidade, de 

municípios do estado, além de estados vizinhos. Trata-se de um hospital de referência para 

todos os atendimentos de urgência do SUS, incluindo trauma, neurologia, neurocirurgia, 

ortopedia, clínica médica, queimados, cirurgia plástica, nefrologia, urologia, cirurgia vascular, 

bucomaxilofacial e hematologia. Faz, em média, 700 atendimentos/dia, com 

aproximadamente 40 internações/dia. 
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Optamos por realizar a coleta de dados nessa instituição, por se tratar de um hospital 

conveniado à Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), que disponibiliza 

campo de prática para médicos, pessoal de Enfermagem e demais profissionais da área da 

saúde, em cursos de graduação e pós-graduação, tanto na área de ensino como de pesquisas 

científicas. 

Quanto aos setores específicos, a Unidade de Terapia Intensiva Geral possui seis leitos 

e média de 265 pacientes/mês; a Pediátrica, seis leitos e 84 pacientes/mês; a Cardiológica, seis 

leitos e uma média de 174 pacientes/mês; a Semi Intensiva Bernadete comporta 10 leitos e 

296 pacientes/mês; e os setores de urgência possuem 62 leitos e uma média de atendimento de 

dezenove mil pacientes por mês. 

Essas unidades foram escolhidas porque são ambientes observados tanto pela 

literatura, pelas suas características, como as que apresentam um alto índice de insalubridade 

e, consequentemente, propícios à ocorrência de acidentes de trabalho. 

 

4.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

A população-alvo estudada foi composta por toda a equipe de Enfermagem 

(enfermeiros e técnicos/auxiliares de enfermagem), nos setores das Unidades de Terapia 

Intensiva Geral, Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica, Unidade de Terapia Intensiva 

Cardiológica e Unidade de Terapia Semi Intensiva Bernadete, as quais  eram compostas por 

22 enfermeiros e 69 técnicos/auxiliares de enfermagem, totalizando 91 trabalhadores.  

No Pronto-Socorro Clóvis Sarinho (PSCS), foram pesquisados os profissionais dos 

setores da Triagem, Atendimento Clínico, Observação, Politrauma, Reanimação, Ortopedia e 

Urgência Pediátrica do Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel (HMWG), sendo a equipe 

composta por 28 enfermeiros e 124 técnicos/auxiliares de enfermagem, perfazendo 152 

trabalhadores. No total, a população constou de 243 trabalhadores, que atuavam em regime de 

escala de plantão, distribuídos nos turnos matutino, vespertino e noturno. 

A escolha dessa população se deve ao fato de os trabalhadores atuarem diretamente 

com os pacientes no ambiente hospitalar e executarem um maior número de procedimentos 

técnicos durante o seu processo de cuidar. Além disso, a literatura tem apontado esses 

profissionais da saúde como as principais vítimas de acidentes de trabalho no setor da saúde.  
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Para a participação desses profissionais, os critérios de inclusão adotados foram: 

pessoas de ambos os sexos, com idade superior a 18 anos, que aceitassem participar do estudo 

e concordassem em assinar o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE). Já, como 

critérios de exclusão, elaboramos: profissionais que não aceitassem participar do estudo e não 

concordassem em assinar o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE). 

Para este estudo, tomamos como base um erro amostral de 5% e a população, em cada 

categoria, foi assim distribuída: 44 enfermeiros e 132 técnicos de enfermagem, totalizando 

176 profissionais, conforme os cálculos abaixo. 

 

Fórmula para o cálculo do tamanho da amostra (BARBETTA, 2007): 

 

n  =   tamanho da amostra 

N  =  Tamanho da população 

n0 =   primeira aproximação do tamanho da amostra  

E0 =  erro amostral tolerável 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo da primeira aproximação do tamanho da amostra 

n0 =   ?  

E0 =  (0,05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo do tamanho da amostra de enfermeiros: 
n  =   ? 

N  =  50 

          N . n0 

n = ________ 

          N + n0  

 

  

        

             1 

n0 = ________ 

           (E0)
2 
 

 

  

        

             1 

n0 = ________ 

           (0,05)
2 

 

 

  

        
                1 

n0 = __________ 

           0,0025
 
 

 

  

        

             

n0 = 400
 
 

 

  

        

             1 

n0 = ________ 

           (E0)
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n0 =   400 

 

 

 

 

 

 

 

A amostra de enfermeiros compõe-se de 44 profissionais. 

 

 

Cálculo do tamanho da amostra de técnicos/auxiliares de enfermagem: 

n  =   ? 

N  =  197 

n0 =   400 

 

 

 

 

 

 

 

 

A amostra de técnicos/auxiliares de enfermagem foi composta de 132 profissionais. 

 

Para a definição da amostragem, utilizamos uma amostra aleatória simples que, 

segundo Lakatos e Marconi (2003), é baseada na escolha aleatória dos pesquisados. Dessa 

forma, a participação ocorreu por meio de sorteio, de acordo com cada categoria profissional, 

utilizando o software Microsoft-Excel XP. Quando um sorteado, por qualquer razão, não 

podia participar da pesquisa, automaticamente era feito um novo sorteio para a substituição. 

 

 

4.4 VARIÁVEIS DO ESTUDO 

 

A variável é definida, por Marconi e Lakatos (2003), como uma classificação ou 

medida, uma quantidade que pode ser alterada, um conceito operacional que contém ou 

apresenta valores, aspecto, propriedade ou fator, discernível em um objeto de estudo e 

passível de mensuração. 

Segundo Polit; Beck e Hungler (2004, p. 46), a variável de um estudo “é toda 

qualidade de uma pessoa, grupo ou situação que varia ou assume um valor diferente”. 

          N . n0 

n = ________ 

          N + n0  

 

  

        

        50 . 400 

n = ________ 

        50 + 400  

 

  

        

          20000 

n = ________ 

          450 

 

  

        

           

n = 44,44 

  

        

        197 . 400 

n = ________ 

        197 + 400  

 

  

        

         78.880 

n = ________ 

          5937 

 

  

        

           

n = 131,9 

  

        

          N . n0 

n = ________ 

          N + n0  

 

  

        



                                                                                                                              Metodologia  

 
                                                                 

                                                                   
 

 

60 

Para Cervo; Bervian e Da Silva (2006), variáveis podem ser compreendidas como 

aspectos, propriedades ou fatores reais que possuem valores mensuráveis e discerníveis em 

um determinado objeto de estudo. 

 

4.4.1 Variável Dependente 

 

Polit; Beck; Hungler (2004) conceituam variável dependente como aquela em que o 

pesquisador tem interesse em explicar, compreender e prever. 

Para Marconi; Lakatos (2003, p. 138), a variável dependente “consiste naqueles 

valores (fenômenos, fatores) a serem explicados ou descobertos, em virtude de serem 

influenciados, determinados ou afetados pela variável independente". 

Neste estudo, a variável dependente é o Acidente de trabalho ocorrido na equipe de 

Enfermagem. 

Definição Teórica: Acidente de trabalho é o evento súbito ocorrido no exercício de 

atividade laboral, independentemente da situação empregatícia e previdenciária do 

trabalhador acidentado, e que acarreta dano à saúde, potencial ou imediato, provocando lesão 

corporal ou perturbação funcional que causa direta ou indiretamente a morte, ou a perda ou 

redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. Inclui-se ainda o acidente 

ocorrido em qualquer situação em que o trabalhador esteja representando os interesses da 

empresa ou agindo em defesa de seu patrimônio; assim como aquele ocorrido no trajeto da 

residência para o trabalho ou vice-versa (BRASIL, 2006) 

Definição Operacional: buscamos identificar a ocorrência do acidente de trabalho 

entre os profissionais de Enfermagem: Sim/Não. 

 

4.4.2 Variável Independente 

 

Variável Independente “é aquela que influencia, determina ou afeta outra variável; é o 

fator determinante, condição ou causa para determinado resultado, efeito ou consequência" 

(MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 138). 

Como variáveis independentes, temos as sociodemográficas e profissionais sobre os 

trabalhadores de Enfermagem, apresentadas a seguir: 
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VARIÁVEL INDEPENDENTE ESCALAS/CRITÉRIOS 

IDENTIFICAÇÃO PESSOAL 

Idade Em anos 

Sexo Masculino/Feminino 

Grau de escolaridade Ensino fundamental completo/Ensino médio 

completo e incompleto/Ensino superior 

completo e incompleto 

IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

Formação profissional Enfermeiro; Téc. de Enfermagem/ Aux. 

Enfermagem 

Ocupação profissional Enfermeiro; Téc. de Enfermagem/ Aux. 

Enfermagem 

Tempo de serviço na Enfermagem Menos de um ano; 1 a 4 anos e 11 meses; 5 a 9 

anos e 11 meses; 10 a 14 anos e 11meses; 15 a 

20 anos e 11 meses; mais de 20 anos 

Tempo de serviço na instituição Menos de um ano; 1 a 4 anos e 11 meses; 5 a 9 

anos e 11 meses; 10 a 14 anos e 11meses; 15 a 

20 anos e 11 meses; mais de 20 anos 

Setor de trabalho UTI Cardiológica; UTI Geral; UTI Pediátrica;  

Semi intensiva Bernadete; Triagem; 

Atendimento clínico; Observação Politrauma; 

Reanimação; Ortopedia; Urgência Pediátrica 

Tempo de serviço no setor em que 

trabalha atualmente 

Menos de um ano; 1 a 4 anos e 11 meses; 5 a 9 

anos e 11 meses; 10 a 14 anos e 11meses; 15 a 

20 anos e 11 meses; mais de 20 anos 

Motivo que levou a trabalhar no setor Porque gosta; por imposição; tem 

especialização; outro (especificar) 

Jornada de trabalho semanal 12 a 24 horas; 24 a 36 horas; mais de 36 horas 

Outro emprego Sim; Não 

Jornada de trabalho semanal do outro 

emprego 

12 a 24 horas; 24 a 36 horas; mais de 36 horas 

CONHECIMENTO SOBRE ACIDENTES DE TRABALHO 

Conhecimento sobre acidente de trabalho Sim; Não 

Conhecimento sobre as normas de 

acidente de trabalho 

Sim; Não 

Se a resposta for positiva, onde adquiriu 

esta informação? 

Em curso; palestra; outro (especificar) 

CONHECIMENTO SOBRE ACIDENTES DE TRABALHO 

Abordagem do tema Acidentes de 

Trabalho nos cursos de Enfermagem 

Muito importante; importante; moderadamente 

importante; sem importância 

Abordagem desse tema no trabalho Muito importante; importante; moderadamente 

importante; sem importância 

Sugestões para diminuir o número de 

acidentes na Enfermagem 

Inclusão desse tema nos cursos de formação 

profissional; Orientação sobre o tema no seu 

local de trabalho; Participação em cursos de 

atualização profissional sobre o tema; 
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Participação em palestras que abordem esse 

tema; Outro (especificar); Não tem sugestão 

DADOS SOBRE O ACIDENTE DE TRABALHO OCORRIDO 

Ocorrência de algum acidente de trabalho 

entre 2005 a e 2009 

Nenhum; 1 acidente; 2 acidentes; 3 acidentes; 

4 acidentes; 5 acidentes; 6 ou mais acidentes 

Notificação dos acidentes Nenhum foi notificado; Todos foram 

notificados; Alguns foram notificados; 

Quantos? (especificar) 

Qual o motivo da não notificação? Desconhecimento da necessidade; Não 

valorizou o acidente; Não existe rotina para a 

notificação; Outro (especificar) 

Atividade exercida no momento do último 

acidente 

Transporte do paciente; Cuidado com o 

paciente; Preparo e manuseio do material 

(instrumental, utensílios e outros); 

Relacionada a equipamentos; Outra 

(especificar) 

Local onde ocorreu o acidente UTI Cardiológica; UTI Geral; UTI Pediátrica;  

Semi intensiva Bernadete; Triagem; 

Atendimento clínico; Observação; Politrauma; 

Reanimação; Ortopedia; Urgência Pediátrica 

Turno de trabalho no momento do 

acidente 

Matutino; Vespertino; Noturno 

Escala de serviço no momento do acidente Horário normal; Dobra de plantão; Troca de 

plantão com o colega; Compensação; Outra 

(especificar) 

Tipo de lesão Contusão; Perfuração; Entorse; Fratura; 

Luxação; Escoriação; Queimadura; Outras 

(especificar) 

Região do corpo atingida Cabeça; Pescoço; Tronco; Membro superior; 

Membro inferior; Mais de uma região 

(especificar) 

Objeto ou atividade causadora  Agulha; Seringa; Instrumental; Vidro; Queda 

por escorregão; Queda de móveis; Peso do 

paciente; Peso do material; Peso ao arrastar 

objetos, móveis ou equipamentos; Contato 

com sangue; Contato com secreção purulenta; 

Contato com fezes; Contato com urina; 

Contato com medicamentos; Contato com 

soluções de limpeza; Outro (especificar)  

DADOS SOBRE O ACIDENTE DE TRABALHO OCORRIDO 

Causa deste acidente de trabalho  Descuido profissional (falta de atenção, 

cansaço); falta de conhecimento; falta do uso 

do EPI; paciente agitado; estrutura física/ 

material inadequada; falta de profissionais; 

defeito do material 

EVOLUÇÃO DO ACIDENTE DE TRABALHO 

Afastamento do trabalho Sim; Não 
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Tempo de afastamento Até 15 dias; Mais de 15 dias; Quantos? 

(especificar) 

Resultou em algum tipo de sequela Física; Emocional (espeficicar) 

Necessitou de reabilitação? Sim; Não 

QUADRO 1 – Distribuição das variáveis independentes quanto à identificação pessoal, 

profissional, acidentes de trabalho ocorridos e a evolução; Natal/RN, 

2010. 

 

 

4.5 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Para a coleta de dados utilizamos um formulário (APÊNDICE D), contendo questões 

fechadas, testado e aplicado em pesquisa anterior, tendo sido autorizado seu uso pelos autores. 

No primeiro item, as informações colhidas se referem à identificação pessoal: idade, 

sexo e grau de escolaridade. No segundo, investigamos aspectos referentes à formação 

profissional, ocupação, tempo de serviço na Enfermagem, tempo de serviço na instituição, 

setor de trabalho, tempo de serviço no setor em que trabalhava no momento, motivo que levou 

a trabalhar no setor, jornada de trabalho semanal, mais de um vínculo empregatício e jornada 

de trabalho semanal. 

O terceiro item contém informações acerca do conhecimento sobre acidentes de 

trabalho, normas, e onde adquiriu essa informação. Aborda também sobre o tema acidentes de 

trabalho nos cursos de Enfermagem e no trabalho, e o que o informante se sugere como 

tentativa para diminuir o número de acidentes na Enfermagem. 

O quarto item consta dos dados sobre o acidente de trabalho ocorrido, incluindo 

aspectos sobre sua ocorrência, se foram notificados, a quem e quantos foram notificados. No 

caso de não notificação, especificar o motivo, atividade exercida na ocasião do acidente, local 

do acidente, turno de trabalho em que ocorreu o acidente, escala de serviço, tipo de lesão 

sofrida, região do corpo atingida e objeto ou atividade causadora. O quinto item contém dados 

acerca da evolução do acidente de trabalho, com questões sobre a necessidade de afastamento 

do serviço e tempo de afastamento, se existiram sequelas e o tipo, a necessidade de 

reabilitação e mudança de ocupação pós-acidente.  
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4.6 PROCEDIMENTOS DA COLETA DE DADOS 

 

Para a coleta de dados, alguns procedimentos foram realizados. Inicialmente enviamos 

ofícios à Diretoria Geral do HMWG, informando sobre a pesquisa (APÊNDICE A), 

solicitando autorização para a sua realização e uso formal do nome da instituição no relatório 

final da investigação (APÊNDICE B). Nesses ofícios, os pesquisadores se comprometeram a 

honrar os princípios éticos e legais que regem a pesquisa científica em seres humanos, 

preconizados na Resolução nº. 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) (BRASIL, 

2000).   

Após essa autorização, o projeto foi enviado para análise no Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Com a aprovação 

desse Comitê, no Parecer nº 010/2010 (ANEXO A), iniciamos a primeira etapa da coleta de 

dados, que se tratava do pré-teste do instrumento com 10% da população a ser estudada, com 

a finalidade de avaliar a sua aplicabilidade. Não houve necessidade de acrescentar ou excluir 

nenhum item do instrumento.  

Logo após essa etapa, iniciamos a coleta dos dados propriamente dita, de março a abril 

de 2010 (manhã, tarde e noite). Para tanto, no início de cada turno de trabalho abordávamos 

cada profissional selecionado por sorteio, de modo individual, apresentávamos os objetivos da 

pesquisa e pedíamos a sua contribuição, participando da pesquisa. Para aqueles que 

concordavam, era fornecido o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(APÊNDICE C), sendo solicitada a leitura e assinatura do mesmo. Nesse momento, 

esclarecíamos que a participação do profissional era voluntária, podendo desistir a qualquer 

momento, se assim achasse necessário, além de assegurar-lhe o sigilo de sua identidade e 

informações, conforme a Resolução n
º
. 196/96 do CNS (BRASIL, 2000).  

Em seguida, aplicamos um formulário para entrevista com profissionais de Enfermagem 

(APÊNDICE D) e lembramos da importância do preenchimento completo do mesmo. Para a 

coleta dos dados, contamos com a ajuda de duas alunas de iniciação científica do curso de 

enfermagem, vinculadas ao Grupo de Pesquisa Enfermagem Clínica. Para que essa 

colaboração se realizasse e não ocorressem vieses, fizemos um treinamento com as alunas de 

iniciação científica no sentido de orientar quanto aos acidentes de trabalho na equipe de 

Enfermagem, acerca da abordagem aos profissionais e aspectos relacionados à coleta dos 

dados propriamente dita. 
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4.7 PROCESSAMENTO DE DADOS 

 

Os dados coletados foram categorizados e processados em um banco de dados eletrônico 

por meio de digitação em planilha do software Excel (Office 2007). 

 

4.8 TRATAMENTO ESTATÍSTICO 

 

Inicialmente, com o auxílio do software Microsoft Excel 2007, iniciou-se a 

apresentação dos dados em forma de tabelas, quadros e gráficos. Realizou-se uma análise 

descritiva das observações, de forma a proporcionar uma visão organizada, sumarizada e 

inteligível dos dados. 

Em seguida, os dados foram exportados e analisados no programa estatístico Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS), para realização de todo o tratamento inferencial. 

Dessa forma, optou-se, pela utilização do teste não paramétrico Qui-Quadrado e pela Razão 

de Chance (OR), para verificar a associação ou dependência entre as variáveis, analisando as 

frequências observadas e esperadas (BARBETTA, 2007).  

O teste não paramétrico Qui-Quadrado, simbolizado por X
2
, é um teste de hipóteses 

que se destina a encontrar um valor da dispersão para duas variáveis nominais, avaliando a 

associação existente entre variáveis qualitativas. O princípio básico desse método é comparar 

proporções, isto é, as possíveis divergências entre as frequências observadas e esperadas para 

um certo evento (BARBETTA, 2007). 

Segundo esse autor, Karl Pearson propôs a seguinte fórmula para medir as possíveis 

discrepâncias entre proporções observadas e esperadas: 

 

X
2
 = ∑[(o - e)

2
 /e] 

em que:  

• o = frequência observada para cada classe,; 

• e = frequência esperada para aquela classe. 

 

Note-se que (o - e) = desvio (d), portanto a fórmula também pode ser escrita como: 
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X
2
 = ∑ (d 

2
 /e) 

 

Percebe-se que as frequências observadas são obtidas diretamente dos dados das 

amostras, enquanto que as frequências esperadas são calculadas a partir destas. 

É importante notar que (o - e) é a diferença entre a frequência observada e a esperada 

em uma classe. Quando as frequências observadas são muito próximas às esperadas, o valor 

de X
2
 é pequeno. Mas, quando as divergências são grandes (o - e) passa a ser também grande 

e, consequentemente, X
2
 assume valores altos. 

Entretanto, a razão de chance (OR) ou Odds Ratio é definida como a probabilidade de 

que um evento ocorra, dividido pela probabilidade de que ele não ocorra (MARGOTTO, 

2002). Segundo o autor, a razão de chance é calculada da seguinte forma:  

 

 

 

Exposição Resultado 

 Evento Não evento 

Sim A b 

Não C d 

 

OR = axd 

         Bxc 

 

Utilizando o mesmo grupo de dados, o valor obtido para a medida de associação pela 

fórmula da OR é geralmente maior do que aquele que se obtém através da fórmula tradicional 

do risco relativo (RR). Do mesmo modo que o RR, avalia-se a variabilidade amostral da OR 

através do cálculo do intervalo de confiança, e a interpretação é a mesma do RR, ou seja, 

significa ausência de associação (MARGOTTO, 2002).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

“O importante é isso: Estar pronto para a qualquer momento, sacrificar o que somos 

pelo que poderíamos vir a ser”. 

 

(Charles Du Bois) 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nesse capítulo, abordaremos os resultados e discussões iniciando pela apresentação 

dos dados de caracterização pessoal e profissional com relação ao sexo, idade, grau de 

instrução, formação profissional, ocupação profissional, tempo de serviço na enfermagem e 

na instituição, setor de trabalho, tempo de serviço no setor que trabalha atualmente, motivo 

que levou a trabalhar no setor, jornada de trabalho semanal, outro emprego e a jornada de 

trabalho no outro emprego.  

Posteriormente analisaremos dados referentes ao conhecimento dos profissionais sobre 

o que é acidente de trabalho, normas de acidentes de trabalho e onde adquiriu as informações, 

abordagem do tema nos cursos de enfermagem e no ambiente de trabalho e sugestões para 

diminuir o número de acidentes de trabalho na enfermagem. 

Em seguida, traremos informações sobre o acidente de trabalho ocorrido com os 

profissionais de enfermagem, se estes foram notificados, o motivo para não notificarem, 

atividade, local, turno e escala de serviço no momento do acidente, tipo de lesão, região 

corpórea atingida, objeto ou atividade causadora do acidente, e a causa do evento acidentário 

na opinião do profissional. 

Ao final, abordaremos sobre a evolução do acidente de trabalho ocorrido quanto a 

necessidade de afastamento do serviço e por quanto tempo, se o evento resultou em algum 

tipo de seqüela, necessidade de reabilitação. 

 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO PESSOAL E PROFISSIONAL DA EQUIPE DE 

ENFERMAGEM E ACIDENTES DE TRABALHO 

 

Descrevendo os dados de caracterização pessoal e profissional da equipe de 

enfermagem, com relação a idade dos pesquisados, 31 (18,61%) encontram-se na faixa de 36 

a 40 anos de idade, seguido pelos intervalos entre 31 a 35 ano e 41 a 45 anos com 30 (17,4%). 

Quando avaliamos de acordo com a categoria profissional dos técnicos de enfermagem estes 

dados se invertem onde 28 (21,21%) estão na faixa etária entre 41 a 45 anos e 27 (20,45%) 

entre 31 a 35 anos. 

No que diz respeito aos enfermeiros, nove (20,45%) encontram-se na faixa de 20 a 25 

anos, e oito (18,18%) entre as faixas de 45 a 50 e 51 a 55 anos, mostrando que a categoria de 

enfermeiros é relativamente jovem. Ressaltamos que talvez isto se deva ao grande número de 
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novos contratos na instituição após os concursos realizados pela Secretaria de Saúde do 

Estado do Rio Grande do Norte entre 2009 e 2010.  

Dados semelhantes aos de nosso estudo foram encontrados por autores como Dantas 

(2009) ao estudar a violência no contexto de um serviço de urgência de Natal (RN) quando, 

em relação aos auxiliares e técnicos de enfermagem pesquisados, encontrou que 18 (9,6%) 

estavam entre 41 a 45 anos. Esta tendência de utilização de força de trabalho jovem nas 

instituições de saúde brasileira pode contribuir para os acidentes, expondo os mais jovens e 

em faixa etária produtiva a riscos (MUROFUSE, MARZIALE, GEMELLI, 2005).  

Campos (2005) estudando a satisfação da equipe de enfermagem do Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) Natal (RN), identificou que a faixa etária de maior 

predominância foi de 36 a 45 anos (60,8%).  

Benatti, Nishide (2000) ao estudarem os riscos ocupacionais junto aos profissionais de 

saúde em uma UTI de Ribeirão Preto (SP) observaram que a distribuição dos trabalhadores 

desse setor foi mais frequente entre 30 a 40 anos (46,4%). 

Dalarosa, Lautert (2009) em um estudo do tipo caso controle sobre acidentes com 

material biológico em trabalhadores de enfermagem desenvolvido em um Hospital em Porto 

Alegre (RS), perceberam que os grupos do seu estudo (experimental e o controle) eram 

formados, principalmente, por adultos jovens, com média de idade de 36,2 anos.  

Em estudo quase experimental realizado em um hospital da cidade de São Paulo e 

outro em Ribeirão Preto (SP), participaram do estudo 60 profissionais de enfermagem, onde 

65% encontravam-se com idades entre 21 e 40 anos (MARZIALE et al., 2010) 

Alguns autores trazem informações divergentes das encontradas em nossa pesquisa, 

dentre estes, Rodríguez - Acosta et al., (2009) ao estudarem os trabalhadores de enfermagem 

de uma instituição de saúde de grande porte em Duke (EUA) observaram a ocorrência de 

lesões ocupacionais numa população de 1.689 técnicos de enfermagem e 5.082 enfermeiros; 

os técnicos eram mais jovens, com uma média de 32,1 anos e os enfermeiros tinham uma 

média de 34,7 anos. 

Cezar-Vaz et al., (2009) analisando a percepção dos trabalhadores sobre os riscos aos 

quais estão expostos no trabalho em saúde no Rio Grande do Sul (RS) encontraram que a 

idade variou entre 19 e 57 anos. Pesquisando no município de Sete Lagoas (BH), sobre a 

importância para os enfermeiros do uso de equipamentos de proteção individual em um 

serviço móvel de urgência, Mafra et al., (2008) encontram que a idade predominante foi entre 

41 e 50, com 41,6%. 
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Desta mesma forma, Campos (2008) ao realizar pesquisas sobre riscos para saúde da 

enfermagem em UTI no Rio de Janeiro (RJ) observou que 29,5% estavam na faixa etária entre 

25 a 30 anos, tendo uma média de idade de 32,1 anos. Freire, Farias e Ramos (2006) em seu 

estudo realizado com as equipes de saúde da urgência e UTI de um hospital público de 

referência para trauma no Estado do RN, detectaram que a faixa etária com maior frequência 

situava-se entre 40 e 50 anos (44,1%), seguida entre 30 e 40 anos (39,7%). 

Vale ressaltar que no estudo de Campos (2008), houve pouca representatividade entre 

os profissionais enfermeiros e técnicos/auxiliares que correspondesse à faixa etária acima de 

61 anos. Acreditamos que isso se deve ao fato da aposentadoria por idade, no Brasil, ser para 

os homens que completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, e 60 (sessenta), para as 

mulheres (BRASIL, 2005). 

Quanto a variável sexo, 148 (84,09%) os profissionais eram do sexo feminino e 28 

(15,09%) masculino. Esta mesma frequência também foi verificada ao se comparar esta 

variável por categoria profissional, onde 38 (86,36%) enfermeiros e 110 (83,33%) Técnicos/ 

auxiliares eram do sexo feminino. 

Este número de profissionais do sexo feminino na enfermagem também é confirmado 

em nossa realidade, quando observamos as informações contidas no banco de dados dos 

profissionais de enfermagem cadastrados no Conselho Regional de Enfermagem do Rio 

Grande do Norte (COREN-RN) (CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM, 2009). 

De acordo com o referido banco encontram-se cadastrados 17.734 profissionais de 

Enfermagem, sendo 15.539 (87,62%) do sexo feminino e 2.195 (12,38%) do sexo masculino. 

Analisando por categoria profissional, dos 2.962 enfermeiros ativos, 89,2% são do sexo 

feminino e 10,8% do sexo masculino; dos 6.355 técnicos de enfermagem, 86% são do sexo 

feminino e 14% masculino. Em relação aos auxiliares de enfermagem (8.417), 88,4% são do 

sexo feminino e 11,6% masculino (CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM, 2009). 

Em estudo quase experimental realizado em um hospital da cidade de São Paulo e um 

hospital da cidade de Ribeirão Preto (SP), com 60 profissionais de enfermagem, 85% 

trabalhadores pertencentes ao sexo feminino. Em Boa Vista (RR), em uma pesquisa com 235 

profissionais de saúde de um hospital, foi identificado que 179 (76,2%) pertenciam ao sexo 

feminino (LIMA; FARIAS, 2008; MARZIALE, ZAPPAROLI, FELLI, ANABUKI, 2010). 

Freire (2005) identificou a prevalência do sexo feminino (74,5%) na composição da 

equipe de enfermagem que atuava em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e serviço de 

urgência de um hospital público de Natal. O mesmo foi observado por Freire, Farias e Ramos 
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(2006) e Campos (2005) no qual as equipes de enfermagem eram compostas principalmente 

pelo sexo feminino. 

Outro estudo realizado com trabalhadores de enfermagem de um hospital de Angola 

(África), 228 (82,01%) participantes do estudo eram do sexo feminino e 50 (17,98%) do 

masculino. Esta redução do numero de profissionais do sexo masculino reflete também a 

realidade vivenciada no Brasil onde o número de homens que trabalham nos hospitais é 

inferior a parcela significativa de mulheres (NHANBA, 2004). 

Dalarosa, Lautert (2009) num estudo em Porto Alegre (RS) do tipo caso controle sobre 

acidentes com material biológico em um hospital, nos mostra que os trabalhadores de 

enfermagem apresentam a mulher como ator principal (87,9% dos casos e 79,3% dos 

controles). Algo similar também foi encontrado por Castro et al., (2008) em um Hospital 

Público de Porto Velho (RO) onde o maior número de sujeitos foi do sexo feminino com 14 

(87,5%) casos contra dois (12,5%) do sexo masculino.  

Pesquisa realizada com profissionais de enfermagem de uma instituição de saúde de 

grande porte em Duke (EUA) propondo identificar as lesões ocupacionais, cuja população foi 

de 1.689 técnicos de enfermagem e 5.082 enfermeiros, a maioria dos enfermeiros (90%) era 

mulher (RODRÍGUEZ-ACOSTA et al., 2009). 

Oliveira, Cavalli Kluthcovsky e Aragão Kluthcovsky (2008) ao pesquisar os ATs na 

enfermagem de um Hospital do Município do interior do Paraná (PR), que grande parcela era 

do sexo feminino (81,5%). 

Em estudo desenvolvido no município de Sete Lagoas (MG) sobre a importância 

atribuída pelos enfermeiros ao uso de equipamentos de proteção individual em um serviço 

móvel de urgência, o sexo feminino foi preponderante (66,6%) (MAFRA et al., 2008). Outra 

pesquisa realizada sobre o nível de estresse da equipe de enfermagem de um serviço de 

emergência clínica, a maioria (71,4%) dos trabalhadores de enfermagem da urgência clínica 

era do sexo feminino (PANIZZON, LUZ, FENSTERSEIFER, 2008). 

Almeida (2003) e Magagnini (2008) chamam a atenção para um dado importante 

sobre a participação das mulheres nas profissões da saúde, associada às outras atividades que 

desempenham socialmente como as responsabilidades domésticas, as quais demandam uma 

sobrecarga de trabalho. Esta situação contribui significativamente para o desgaste físico e 

mental maior do que o dos homens, e além disso a atividade de trabalho em mais de uma 

instituição, deixa a mulher vulnerável a risco de todos os âmbitos. 

Gomes, Lunardi Filho, Erdmann (2006) complementam as observações anteriores 

dizendo que na cultura brasileira, mesmo que as mulheres trabalhem fora do lar, ainda são 
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responsáveis pela maioria das atividades domésticas, como cozinhar, lavar roupas e cuidar 

dos filhos, conduzindo ao acúmulo de atividades, sobrecarregando-as. A dupla jornada de 

trabalho a que estas mulheres estão submetidas apresenta-se como um fator a mais de 

sofrimento psíquico, gerando insatisfação e desmotivação no trabalho, afetando a sua 

capacidade produtiva.  

Estes riscos promovem um processo de envelhecimento precoce à trabalhadora, 

juntamente com aqueles inerentes do trabalho. Porém, a possibilidade de independência 

financeira e ascensão profissional, fazem com que a mulher não desista diante das 

adversidades (MANHÃES, 2009). 

Ainda com relação a este profissional, é relevante destacar características ideológicas 

que estão presentes nas mulheres o que lhe confere maior aptidão para prestar cuidado devido 

a associação com a figura materna, curandeira e com conhecimento informal de práticas de 

saúde. Essas características têm uma relação histórica, pois até o final da Idade Média o 

cuidar dos pacientes era realizado por mulheres religiosas, virgens, viúvas e nobres, com a 

finalidade de praticar a caridade (MAGAGNINI, 2008; OLIVEIRA; CAVALLI 

KLUTHCOVSKY; ARAGÃO KLUTHCOVSKY, 2008; LEAL, LOPES, 2005). 

Analisando descritivamente a variável escolaridade em nossa população como um 

todo, 96 (55,68%) afirmaram ter concluído o ensino médio, 53 (28,97%) o superior completo 

e 27 (15,34%) o superior incompleto. Analisando os enfermeiros isoladamente, 44 (100%) 

possuem o nível superior completo, o que confirma a necessidade de cursar uma graduação 

em enfermagem para estar habilitado a assumir o cargo de enfermeiro em uma instituição 

hospitalar.  

Continuando a análise sobre a escolaridade, 96 (72,72%) dos técnico/auxiliares de 

enfermagem, concluiram o nível médio, 27 (20,45%) tem o superior incompleto e nove 

(6,81%) superior completo.  

Dados semelhantes aos de nossa pesquisa foram encontrados por outros autores como 

Lima e Farias (2008), em um hospital de Boa Vista (RR), com 235 profissionais de saúde que 

atuam frente à violência contra a criança, onde identificaram que 150 (63,90%) eram 

auxiliares/técnicos de enfermagem e 35 (14,80%) enfermeiros. 

Lima (2007) identificou uma maior porcentagem de sua população (45,9%) que 

possuem apenas o ensino médio, seguindo dos profissionais que já concluíram o ensino 

superior (38,3%). A análise feita por categoria profissional identificou que 49 (26,1%) dos 

auxiliares e técnicos possuem o ensino médio completo e 15 (8%), estão em fase de conclusão 

do ensino superior. 
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Estudo sobre capacidade para o trabalho, realizado com 269 profissionais da equipe de 

enfermagem de um hospital e de várias unidades de saúde em Campinas (SP) foi detectado 

que a equipe de enfermagem era composta por 236 auxiliares/técnicos de enfermagem e 

destes 61 (25,84%) tinham o ensino superior completo/incompleto (MORENO, 2004).  

Ao analisar o conhecimento da equipe de auxiliares e técnicos de enfermagem no 

manejo de perfurocortantes em Hospital de Terezina (PI) com relação à escolaridade, 74,4% 

dos entrevistados possuíam ensino médio completo e 26,6% formação superior (MOURA, 

MOREIRA, FONSECA, 2009). 

Filho, Vieira e Garcia (2006) afirmam que, nos dias atuais, o aumento da oferta de 

cursos de graduação em enfermagem pelas instituições privadas, tem facilitado o ingresso de 

profissionais do nível médio (auxiliares e técnicos) nos cursos de nível superior uma vez que 

estes aspiram por melhores condições de trabalho e renda. Para tanto, os mesmos autores 

identificaram que no período de 1995 a 2003, os cursos de enfermagem aumentaram de 108 

para 334 em todo o Brasil, perfazendo um crescimento de 209,3% (BRASIL, 1996; FILHO; 

VIEIRA; GARCIA, 2006). 

No RN, de 2003 a 2009, esse número elevou-se de um para cinco cursos de 

instituições privadas que oferecem a graduação em enfermagem com quatro anos de duração e 

com carga horária média de 4.050 horas/aula. A pesquisa toma como referência às mudanças 

produzidas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que favoreceram a criação 

de cursos e a privatização do ensino, em virtude da maior autonomia concedida às instituições 

de ensino superior (BRASIL, 1996; FILHO; VIEIRA; GARCIA, 2006). 

Em relação à qualidade desses cursos, em pesquisa junto ao Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), da última avaliação publicada dos 

cursos de graduação em enfermagem de instituições de ensino superior brasileiros do ano de 

2007, em Natal, apenas a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) obteve 

conceito quatro (varia de 1 a 5), e dentre as instituições privadas, três foi o maior conceito. 

Quando indagamos sobre a formação profissional em nosso estudo, 123 (69,88%) 

informaram ser técnicos/auxiliares de enfermagem seguidos de 53 (30,11%) enfermeiros.  

Ressaltamos porém, que quando analisamos a ocupação profissional, 132 (75,00%) 

informaram atuar como técnico/auxiliar de enfermagem e 44 (25,00%) como enfermeiros.  

Dados semelhantes aos nossos são verificados em outros estudos como o desenvolvido 

por Marziale, Zapparoli, Felli, Anabuki (2010) estudo quase experimental com 60 

profissionais de enfermagem em Ribeirão Preto (SP), 46,66% pertenciam a categoria auxiliar 

de enfermagem, 26,67% aos técnicos de enfermagem e 26,67% eram enfermeiro. 
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Estudo sobre o nível de estresse da equipe de enfermagem de um serviço de 

emergência clínica em São Paulo, ao pesquisar sobre a ocupação profissional, 62 sujeitos 

(63,3%) disseram ser técnicos de enfermagem (PANIZZON, LUZ, FENSTERSEIFER, 2008). 

Desta forma percebe-se que os técnicos/auxiliares de enfermagem representam mais 

da metade do total de trabalhadores que compõe a força de trabalho da enfermagem no Brasil. 

Com isso, medidas de promoção, tratamento e prevenção de episódios de risco a saúde destes 

profissionais são necessários, visando evitar o comprometimento da capacidade funcional 

deste trabalhador (CAMPOS, 2008). 

Na Tabela 01 apresentaremos dados referentes a ocorrência do acidente de trabalho 

na equipe de enfermagem e a formação profissional 

 

Tabela 01 –  Distribuição da análise de significância estatística, segundo a ocorrência 

ou não do Acidente de Trabalho na equipe de enfermagem e a formação 

profissional. 

 

 

Quanto a formação profissional e a ocorrência do evento acidentário (Tabela 1), 81 

(65,9%) dos pesquisados que sofreram acidente são técnicos/ auxiliares de enfermagem. 

Quando cruzamos as variáveis, formação profissional com a ocorrência do AT, identificamos 

significância estatística (p = 0,0054) (RC = 2,5155) (IC =1.3017 ; 4.861). Sendo assim, 

técnicos de Enfermagem tem 2,5 vezes mais chances de sofrerem AT. Acreditamos que uma 

alternativa para explicar essa tendência dos técnicos de enfermagem apresentarem maior 

chance de se acidentar, seja o fato destes terem um maior contato com os pacientes e 

procedimento técnicos. 

Alamgir, Yu, Chavoshi, Ngan (2008) em estudo, no Canadá, sobre a ocorrência de 

acidentes de trabalho de um banco de dados operacional, sugerem que há uma clara divisão de 

risco para acidentes por categoria profissional na enfermagem. Uma possível explicação para 

esse resultado é que cada categoria executa atividades específicas, o que promove uma maior 

chance de uma categoria da enfermagem se acidentar mais do que a outra. 

VARIÁVEIS Ocorrência de AT  

Formação 

Profissional 

Não Sim 
Total 

N % N % 

Enfermeiro 30 56,6   23 43,4  53 100,00 

Téc. Enfermagem 42 34,1   81 65,9 123 100,00 

Total 72 40,9 104 59,1 176 100,00 

Fonte: HMWG  –   NATAL/RN, 2010.  
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Sarquis, Felli (2002) ao pesquisar entre os profissionais da enfermagem que sofreram 

acidentes pérfurocortantes em Hospital público no interior do Estado de São Paulo (SP) 

observaram que a maior parte dos acidentes de trabalhado atinge a categoria profissional 

técnico/ auxiliar de enfermagem (70,60%).  

Este dado dizem Sarquis, Felli (2002), foi encontrado quando compararam a categoria 

profissional com o contingente de trabalhadores acidentados e verificaram que houve variação 

na freqüência de acidentes, quando analisada pelos coeficientes de risco (CR). Enquanto na 

categoria técnico/auxiliar de enfermagem, encontramos um CR= 15,13 acidentes/100 

profissionais, na categoria de enfermeiro esse coeficiente foi de 8,51 acidentes/100 

profissionais. 

Soerensen et al., (2009) ao trabalhar com acidentes com material biológico e perfuro 

cortante em um serviço de urgência no interior de São Paulo (SP) percebeu que a categoria 

profissional mais exposta aos materiais biológicos e perfuro cortantes foi a do técnico/auxiliar 

de enfermagem (31,2%), seguidos de médicos (23,4%), estudantes (18,6%) e enfermeiros 

(8,5%). No serviço de urgência, os profissionais como técnico de enfermagem se acidentam 

mais em pele íntegra, mucosa e percutâneos, devido ao tipo de atividade realizada, pois eles 

são os profissionais que realizam com maior frequência as manobras e procedimentos junto ao 

paciente. 

Desta maneira, sendo a categoria mais numerosa dentre os profissionais de 

enfermagem, prestam assistência direta ao paciente, principalmente administração de 

medicação injetável, realização de curativos e outros procedimentos que os mantêm em 

constante contato com o risco de acidente (PAULINO, LOPES, ROLIM, 2008; 

SPAGNUOLO, BALDO, GUERRINI; 2008). 

A enfermagem é uma profissão essencialmente de trabalho manual como o preparo e 

administração de medicamentos, realização de curativos e procedimentos, exame físico, 

higiene, alimentação (CAMPOS, 2008). 

O deslocamento dentro do seu próprio setor e ou em outras unidades, seja para 

aquisição de material em locais específicos como estoque, almoxarifado, farmácia, além de 

passar a maior parte do tempo em pé, é algo marcante nesta profissão (CAMPOS, 2008).  

Campos, (2008) acrescenta que o transporte de pacientes para a realização de exames 

fora do setor e encaminhamento de materiais para outros setores como laboratório e central de 

esterilização, são outras atividades inerentes a esta ocupação que levam a risco de acidentes. 

Pinho, Rodrigues, Gomes (2007) ao pesquisarem num Hospital Universitário de 

Brasília (DF) sobre a prevalência dos acidentes de trabalho na enfermagem, 61% dos 
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profissionais acidentados eram técnicos e possuíam apenas o ensino médio. Chiod, Marziale, 

Robazi (2007) ao trabalhar com as Comunicações de Acidente do Trabalho (CAT) 

envolvendo exposição a material biológico em Ribeirão Preto (SP), 42 (67,7%) pertenciam à 

categoria de técnicos/ auxiliares de enfermagem, e três (4,8%) eram enfermeiros.  

Spagnuolo, Baldo, Guerrini (2008) analisando as fichas de notificação de acidentes de 

trabalho do Município de Londrina (PR) detectaram que os auxiliares de enfermagem foi a 

categoria profissional que mais se acidentou (39,5%).  

Paulino, Lopes, Rolim, (2008) realizaram um estudo para analisar os registros da 

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) de um Hospital público de Fortaleza 

(CE) sobre a notificação de acidentes por objetos cortantes. Identificaram nesse material, que 

54,8% dos acidentes ocorreram com os auxiliares de enfermagem.  

Gomes et al., (2009) ao pesquisar sobre a ocorrência de acidentes com material 

biológico em hospital no interior de São Paulo (SP) percebeu-se que os profissionais de 

enfermagem, especialmente auxiliares de enfermagem (62,9%) são vulneráveis ao risco de 

acidentes. 

Ainda com relação à chance da ocorrência do evento acidentário, os enfermeiros 

(Tabela 1) tem 2,5 vezes mais chances de não sofrerem AT. Acreditamos que uma alternativa 

para explicar essa tendência dos profissionais com ensino superior completo apresentar menor 

chance de se acidentar, pelo fato de serem detentores de um conhecimento maior e mais 

aprofundado sobre os acidentes de trabalho e as medidas preventivas 

Santos, Oliveira, Moreira (2006) em estudo sobre o estresse na equipe de enfermagem 

de uma UTI do Rio de Janeiro (RJ) informam que as diferenças de escolaridade, 

conhecimentos e visões de mundo que existem nas categorias da equipe de enfermagem foram 

referidas pelos enfermeiros como possíveis geradoras de tensão no trabalho quando os 

interesses são confrontados. Esta situação contribui com um ambiente de trabalho estressante 

e propício a ocorrência de acidentes de trabalho.  

Percebe-se que o trabalho hospitalar, em decorrência da sua complexidade, é realizado 

por uma equipe de trabalhadores com formações e graus de qualificação diversificados, que 

evidenciam a necessidade do trabalho conjunto para sua concretização. O êxito desse trabalho 

coletivo depende do desempenho de cada um, e seu resultado só será satisfatório mediante o 

desenvolvimento de um bom trabalho individual (GOMES, LUNARD FILHO, ERDMANN, 

2006).  

Com este pensamento, cada profissional deve assumir sua parcela de 

comprometimento, no sentido de manter o ambiente de trabalho organizado. Quando isso não 
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ocorre, acontece a sobrecarga de trabalho para alguns profissionais que ficam vulneráveis a 

executar erros (GOMES, LUNARD FILHO, ERDMANN, 2006). 

Apesar do enfermeiro estar envolvido na prestação de cuidados diretos ao paciente, em 

muitos momentos existe uma sobrecarga das atividades administrativas em detrimento das 

atividades assistenciais e de ensino. Tal fato é vivenciado por este profissional no contexto 

hospitalar, onde este se limita a solucionar problemas de outros e atender as expectativas da 

instituição, deixando muitas vezes a realização dos objetivos do seu próprio serviço 

(CAMPOS, 2008). 

A organização do trabalho e as exigências a que o enfermeiro submete seu pessoal, 

podem comprometer sua saúde mental, gerando insatisfação e ansiedade, com as repercussões 

nas relações interpessoais, afetando as relações espontâneas entre os demais profissionais 

(GOMES, LUNARD FILHO, ERDMANN, 2006). 

Consideramos importante lembrar, que parte das atividades do enfermeiro são 

delegadas aos técnicos/auxiliares de enfermagem; porém,  a  supervisão continua sendo 

exercida pelo enfermeiro como também  a realização de procedimentos mais complexos com 

pacientes graves (RIBEIRO, SHIMIZU, 2007; RUIZ, BARBOZA, SOLER, 2004). 

Alguns autores porém, identificaram dados diferentes dos nossos como no estudo 

Magagnini (2008) em estudo sobre os acidentes de trabalho.  O autor constatou que os 

enfermeiros também se acidentam, o que nos leva à supor de que o conhecimento e 

treinamento para o exercício de uma determinada função não é garantia de segurança no 

trabalho.  

Magagnini (2008) neste sentido ressalta, que as condições que provocam acidentes 

fogem ao controle do trabalhador, independentemente de sua qualificação profissional. Esse 

dado pode ser reforçado com os achados ne estudo, uma vez que existe uma tendência 

significativa de aumento de acidentes com enfermeiros em relação às demais categorias. 

Benatti (2001) também encontrou informações diferentes de nosso estudo ao promover 

uma análise sobre acidentes de trabalho em um Hospital de Campinas (SP) onde constatou 

que os enfermeiros exercendo funções assistenciais foram acidentados praticamente nas 

mesmas proporções das outras categorias dos trabalhadores de enfermagem.  

Apresentaremos em seguida, dados descritivos sobre a variável tempo de serviço na 

enfermagem, inicialmente com informações do total dos profissionais de enfermagem. 

Detectamos em pesquisa, que 45 (25,56%) dos profissionais tinham de 15 a 20 anos e 

11meses e acima de 20 anos de trabalho na enfermagem.  
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Quanto à categoria profissional, percebe-se que 17 (38,63%) dos enfermeiros tinham 

mais de 20 anos, e 35 (26,51%) dos técnicos/auxiliares, entre 15 a 20 anos e 11 meses de 

tempo de serviço na enfermagem. 

Dados semelhantes aos nossos foram encontrados por autores como Alves, Passos e 

Tocantins (2009) onde em estudo realizado no Rio de Janeiro (RJ) sobre os acidentes de 

trabalho, 28 (85%) trabalhadores tinham mais de 10 anos de exercício profissional. Mafra et 

al., (2008) em investigação realizada em um serviço de urgência da região metropolitana de 

Belo Horizonte (MG) identificaram que 41,66% dos enfermeiros tinham entre 16 a 20 anos de 

profissão. 

Nhamba (2004) analisando a variável tempo de serviço, afirma que esta não pode ser 

estudada de forma isolada, pois existem outros fatores determinantes para a ocorrência de 

acidentes. Desta forma, é necessária a intervenção de outros fatores para promover a 

ocorrência do evento acidentário. Ainda neste estudo, foi identificado que o maior percentual 

64,39% dos profissionais acidentados tinham mais de cinco anos de serviço. 

Autores que encontraram dados divergentes dos nossos achados como Bonini et 

al.,(2009) em estudo realizado no interior de São Paulo (SP) detectaram que 16 (64%) 

profissionais possuíam tempo de experiência menor que cinco anos, o que faz os autores 

afirmarem que para cada ano de prática na enfermagem, o risco de acidente diminui e que os 

enfermeiros com menos de 5 anos de atuação profissional apresentaram mais chance para se 

acidentarem.  

Campos (2008) em pesquisa realizada na UTI de uma instituição do Rio de Janeiro 

(RJ) detectou uma equipe de enfermagem com pouco tempo de atuação na profissão. Esta 

informação foi adquirida quando se pesquisou o tempo de conclusão da graduação dos 

enfermeiros identificando que essa variável tempo em sua maioria era entre um a cinco anos 

(40,9%).  

Em estudo sobre o nível de estresse da equipe de enfermagem de um serviço de 

emergência clínica, o tempo de exercício da profissão para 41,8% (41) dos trabalhadores foi 

de até cinco anos (PANIZZON, LUZ, FENSTERSEIFER, 2008). 

Descrevendo dados sobre nossa pesquisa, quanto a variável, tempo de serviço 

instituição, ao analisarmos os profissionais de enfermagem de uma forma geral, 53 (30,11%) 

possuíam de 10 a 14 anos e 11 meses de serviço e 30 (17,04%) de 5 a 9 anos e 11 meses de 

serviço. Porém, quando estes dados são identificados de acordo com cada categoria, 14 

(31,81%) dos enfermeiros, tinham entre 15 a 20 anos e 11 meses, e 10 (22,72%) menos de um  
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ano. Quanto aos técnicos/auxiliares de Enfermagem, 49 (37,12%) possuíam de 10 a 14 anos e 

11 meses de serviço e 25 (18,93%) de 5 a 9 anos e 11 meses de serviço. 

Trazendo informações similares as de nossa pesquisa, advindas de uma análise sobre 

as barreiras enfrentadas quanto as medidas preventivas a exposição a material biológico no 

interior de São Paulo (SP), o tempo de trabalho dos profissionais na instituição foi de dois a 

30 anos (MELARRA, BECCARIA, CARTA, COUTRIN, 2006).  

Campos, Farias e Ramos (2009) identificaram em sua pesquisa que 58,8% dos 

trabalhadores da enfermagem atuavam há mais de dois anos, e 19,6% de um a dois anos 

naquela instituição.  

Em estudo sobre o conhecimento no manejo de perfurocortantes, em Terezina (PI), foi 

detectado que 46,7% dos pesquisados tinham entre 20 e 30 anos de serviço na instituição; 

40,0% de 10 a 20 anos e apenas 13,3% de 0 a 10 anos (MOURA, MOREIRA, FONSECA, 

2009). 

Diferente dos dados de nossa pesquisa, Carvalho et al. (2004) detectou na UTI de 

hospital filantrópico de Belo Horizonte (MG) que 23 (75,2%) profissionais da enfermagem 

estavam trabalhando na instituição pesquisada havia entre dois a cinco anos. 

Trazendo dados descritivos do nosso estudo, quanto a variável setor de trabalho, 

percebe-se que 97 (55,11%) dos profissionais de enfermagem, atuam nas UTIs, seguido da 

unidade de urgência com 47 (26,70%). Ao observarmos a categoria de enfermeiros, 28 

(63,63%) encontram-se alocados na UTIs e 09 (20,45%) nas urgências. Com relação ao 

técnico/auxiliar de enfermagem 69 (52,27%) nas UTIs e 28 (21,21%) urgência. 

Campos (2008) ao estudar o ambiente laboral da UTI, no qual são necessárias decisões 

rápidas e concretas, observou que, frente às características específicas deste setor, é esperada 

uma cobrança de imparcialidade e segurança do profissional da enfermagem. Apesar disso, é 

difícil permanecer indiferente ao sofrimento do outro, especialmente por se tratar de um 

ambiente hospitalar que demanda uma equipe numerosa devido à complexidade e gravidade 

dos doentes, tornando-se agitado e propiciador de danos a saúde. 

Esse fato é reforçado por Manhães (2009) quando acrescenta que todas as ações 

executadas no contexto da UTI devem ser planejados com antecedência para que diminuam as 

ocorrências dos ATs.  

Informações diferentes das de nosso estudo foram detectadas por Dantas (2009) 

detectou que o politrauma concentra maior parte dos profissionais com 88 (46,8%). O autor 

acrescenta que essa realidade pode ser justificada pelo elevado número de atendimentos de 
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vítimas de CE no Rio Grande do Norte (RN), necessitando um maior número de profissionais, 

de diversas especialidades, nos setores de urgência  

Em seguida apresentaremos no Gráfico 1, dados quando a ocorrência de acidente de 

trabalho na equipe de enfermagem, tempo de serviço na profissão e na instituição.   

 

 
Gráfico 01    –  Distribuição segundo a ocorrência ou não do Acidente de Trabalho 

na equipe de enfermagem com o tempo de serviço na profissão e 

tempo de serviço na instituição 
Fonte: HMWG  –   NATAL/RN, 2010.  

 

No que diz respeito ao tempo de serviço na profissão quanto a ocorrência do evento 

acidentário, 76 (60,8%) dos pesquisados com 10 anos ou mais de profissão são os que se 

acidentam mais. Quando cruzamos a variável tempo de serviço na instituição com a 

ocorrência do Acidente de Trabalho, não identificamos significância estatística (p = 0,4703). 

Murofuse, Marziale, Gemelli (2005) em pesquisas sobre a ocorrência dos acidentes de 

trabalho, detectaram que é possível alcançar maior destreza e habilidade técnica com o 

decorrer do tempo de exercício profissional. 

Diferente de nossos dados, Alamgir, Yu, Chavoshi, Ngan (2008) em estudo no 

Canadá, sobre a ocorrência de acidentes de trabalho, extraído de um banco de dados 

operacional, no que diz respeito a experiência profissional, aqueles com 11 a 15 anos de 

experiência tiveram um risco menor para acidentes. A falta de experiência ou má formação 

profissional pode trazer prejuízo ao local de trabalho. 

Andrade, Caetano e Soares (2000) dizem que segundo a legislação vigente no Brasil, 

três anos é o período mínimo considerado para a estabilidade profissional. Na literatura 

internacional algumas pesquisas analisaram o tempo de serviço como fator de risco para 
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acidentes e nos Estados Unidos, 2.730 profissionais de saúde expostos a sangue e fluidos 

corporais, foram estudados por meio de notificações de 1998 a 2002. Entre outros achados, 

foram considerados de mais alto risco para exposição ao sangue e fluidos corporais os 

trabalhadores empregados há menos de quatro anos (DEMENT et al., 2004). 

Dalarosa, Lautert (2009) ao pesquisar através de estudo caso-controle em Porto Alegre 

(RS) os profissionais da Enfermagem atuam pelo menos há 6 anos na profissão, o que leva a 

inferir que possuem experiência profissional. 

No que diz respeito à variável tempo de serviço na instituição e a ocorrência do 

evento acidentário (Gráfico 1) da nossa pesquisa, 53 (58,9%) dos pesquisados apresentam 10 

anos ou mais de serviço na instituição, sendo estes os que se acidentam mais. Quando 

cruzamos as variáveis, tempo de serviço na instituição com a ocorrência do Acidente de 

Trabalho, não identificamos significância estatística (p = 0, 9555).  

Ribeiro, Shimizu (2007) pesquisando nos acidentes de trabalho sobre o tempo de 

serviço na instituição encontrou em sua maioria, entre 6 a 10 anos ou mais. Assim, eles 

inferiram que trabalhadores com tal experiência não cumpram os rigores necessários para 

prevenirem-se contra acidentes, ao realizar procedimentos e cuidados. Além disso, a escassez 

de treinamentos nos hospitais contribui para não se recapacitarem quanto à segurança no 

trabalho, levando os autores a concluir que trabalhadores com pouco tempo de profissão 

possuem menor freqüência de acidentes e possuem conhecimentos atualizados nos cursos de 

formação e procuram aplicá-los nos procedimentos.  

Oliveira, Cavalli Kluthcovsky, Aragão Kluthcovsky (2008), identificaram dados 

diferentes dos nossos sobre a ocorrência de acidentes de trabalho na equipe de Enfermagem 

em estudo realizado no Paraná (PR) em relação a diferentes variáveis sociodemográficas e 

atividades profissionais. Detectaram que a única variável que apresentou diferença 

significativa (p=0,04) entre os grupos foi o tempo de serviço na instituição, com associação 

entre tempo de serviço menor que 2 anos e a ocorrência de acidente. 

Ainda diferente de nossos achados, Moura, Gir, Canini (2006) pesquisando sobre 

acidentes com material perfuro cortante notificados, quanto ao tempo de serviço e a 

ocorrência de acidentes, foram mais freqüentes (89,5% dos casos) entre os profissionais com 

1 a 5 anos de tempo de serviço, concluindo que os acidentes ocorreram com maior freqüência 

nos profissionais com pouco tempo de serviço. 

Dement et al., (2004) em pesquisa internacional nos Estados Unidos analisaram o 

tempo de serviço como fator de risco para acidentes, com 2.730 profissionais da enfermagem 

expostos a sangue e fluidos corporais. Entre outros achados, foram considerados de mais alto 
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risco para exposição ao sangue e fluidos corporais os trabalhadores empregados há menos de 

4 anos. 

Denis et al.,(2003) em estudo de coorte com 24.000 trabalhadores em hospitais na 

França, revelou que os trabalhadores com menos de 2 anos de tempo de serviço apresentaram 

maior risco que os mais experientes ao acidente. Assim, é importante que sejam feitas as 

orientações básicas do funcionamento do serviço e dos potenciais fatores de riscos a que o 

profissional está exposto, principalmente para os recém-contratados na instituição. Assim 

terão o conhecimento de como desenvolver seu trabalho e a quem se dirigir caso venham a 

sofrer algum acidente laboral (OLIVEIRA, CAVALLI KLUTHCOVSKY, ARAGÃO 

KLUTHCOVSKY, 2008). 

A seguir trazemos os dados sobre a ocorrência de Acidente de Trabalho na equipe 

de enfermagem e o setor de trabalho. 

No que diz respeito ao setor de trabalho e a ocorrência do evento acidentário, 59,79% 

dos pesquisados que trabalham nas UTIs e 28,79% que exercem suas atividades na urgência 

se acidentaram. Quando cruzamos as variáveis, setor de trabalho com a ocorrência do 

Acidente de Trabalho, não identificamos significância estatística (p = 0, 8956).  

Bálsamo (2006) contribui com nossos achados quando encontrou como maior 

percentual dos acidentes de trabalho com material biológico entre profissionais da 

enfermagem os setores de UTI. Considerando esses resultados, enfatiza-se a necessidade de 

atenção aos procedimentos que apresentam ritmo diferenciado na assistência aos pacientes 

como os executados em ritmo acelerado, pois podem gerar desgaste do trabalhador, expondo 

os profissionais a acidentes de trabalho  

A UTI é um dos setores em que mais ocorrem acidentes com perfurocortantes porque 

os profissionais de saúde, em sua grande maioria, cuidam e preservam a vida e a saúde dos 

clientes, mas descuidam-se, muitas vezes, da própria proteção. Além disso, esta ocorrência 

está associada ao fato de os profissionais se tornarem mais vulneráveis a este tipo de 

acontecimento em decorrência de algumas características, como a de ser o maior grupo de 

profissionais de saúde a prestar assistência ininterrupta durante 24 h/dia, ser responsável pela 

execução de, aproximadamente, 60% das ações de saúde e de manter maior contato físico 

com os clientes (CORREA, DONATO, 2007). 

Os acidentes de trabalho ocorridos nas unidades de terapia intensiva acontecem por se 

tratar de um ambiente complexo, que apresenta um elevado número de riscos ocupacionais 

para a equipe de enfermagem, decorrente tanto da assistência prestada diretamente ao cliente, 

como do manuseio de equipamentos e materiais perfurantes e/ou cortantes, que podem estar 
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contaminados por sangue e outros fluidos corporais, representando a educação permanente da 

equipe de enfermagem um desafio para a prevenção de acidentes (CORREA, DONATO, 

2007). 

Trata-se de um fato agravante, por ser esta uma equipe que atua em setor específico, 

destinado ao atendimento de clientes que necessitam de cuidados complexos e especializados, 

permeado por vários sentimentos e emoções que exigem do profissional preparo para lidar 

com a perda, a dor e o sofrimento, sem mencionar que a rotina estabelecida exige uma 

excelente capacitação técnico-científica de cada integrante da equipe. Isto inclui não só que 

todos saibam identificar as medidas cotidianas de biossegurança que devem ser adotadas 

durante a assistência de enfermagem, como também percebam que tais medidas são 

indispensáveis à sua proteção, independente do diagnóstico do cliente internado (CORREA, 

DONATO, 2007). 

Santos, Oliveira, Moreira (2006) em estudo sobre o ambiente de trabalho como fator 

gerador de estresse na equipe de enfermagem de uma UTI do Rio de Janeiro (RJ) foram 

destacados o ruído dos aparelhos, o trânsito intenso do pessoal e a planta física inadequada, 

questões que remetem não só ao ambiente físico, mas a própria dinâmica do setor e as 

exigências impostas pela organização. Assim, trabalhar na UTI implica atenção contínua em 

relação ao quadro clínico dos pacientes e aos aparelhos a eles conectados, no intuito de 

identificar possíveis falhas e intervir prontamente, visto que se trata de um local onde o 

enfermeiro passa a maior parte do tempo trabalhando, acarretando riscos à saúde física e 

mental do profissional. A tensão contínua a que o trabalhador é submetido, além de levar a 

um maior desgaste psicofísico, pode contribuir para a diminuição da concentração e falhas de 

memória, expondo-o a possíveis erros. 

Ainda com relação aos dados de nosso estudo, 28,87% (Gráfico 2) dos profissionais 

acidentados encontram-se no setor das urgências. Em relação à unidade de internação 

envolvida, Manhães (2009) verificou dados divergentes onde a frequência dos acidentes foi 

maior no Pronto Socorro (21,0%), sendo que nas demais unidades a frequência foi 

relativamente baixa. Por outro lado, o setor de urgência é uma unidade hospitalar em que se 

trabalha com o inesperado e que, na maioria das vezes, exige maior agilidade profissional, em 

situações que requerem maior rapidez no atendimento, colocando-o em risco. 

A literatura evidencia que os serviços de urgência são locais onde frequentemente 

ocorrem os maiores índices de AT com material biológico devido aos numerosos 

procedimentos realizados com manuseio de material perfurocortante e ao grande número de 

pacientes assistidos. Assim, essas informações mostram que estes setores merecem ser 
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destacados, pois podem ser indicativos para a implantação de novas estratégias preventivas à 

ocorrência de AT (MARZIALE et al., 2007). 

A maior exposição do profissional de enfermagem se dá em situações de urgência e ao 

prestar assistência a pacientes críticos, pois essas unidades, pelas suas especificidades e 

sobrecarga de trabalho, contribuem, em grande parte, para o aumento desse tipo de exposição. 

Os sujeitos que participaram dessa pesquisa e sofreram acidentes com instrumentos 

perfurocortantes, relataram que as unidades de emergência levam à maior exposição, 

consequentemente, maior risco de acidentes pelo ritmo acelerado de trabalho (MANHÃES, 

2009). 

Soerensen et al., (2009) ao trabalhar com acidentes com material biológico em um 

serviço de urgência no interior de São Paulo (SP) perceberam que a exposição aos riscos 

biológicos podem aumentar no serviço de urgência devido às características da assistência 

prestada, situações extremamente complexas, locais de difícil acesso, estresse no manejo 

rápido durante o atendimento. 

Marziale et al., (2007) encontrou informações diferentes ao elaborar um estudo 

transversal sobre os acidentes do trabalho com exposição à material biológico no Hospital 

Universitário de Brasília (DF). Percebeu que os serviços com maior ocorrência de lesões, 

foram os setores de clínica médica e pronto atendimento, por serem locais de maior 

concentração de pacientes e trabalhadores no hospital estudado.  

Em outro estudo, Oliveira, Cavalli Kluthcovsky, Aragão Kluthcovsky (2008) 

encontraram que os setores do hospital nos quais detectou-se o maior percentual de 

ocorrências de acidentes foram nas Clínicas Médica e Cirúrgica, 5 (31,3%), e 3 (18,8%) na 

UTI. 

Ainda trazendo dados diferentes dos nossos, Paulino, Lopes, Rolim, (2008) em estudo 

realizado junto aos registros de notificação de acidentes por objetos cortantes da Comissão de 

Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) de um Hospital público de Fortaleza (CE) detectou 

que em relação ao local do acidente, os resultados são bastante semelhantes aos de outras 

pesquisas. 
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No Gráfico 2 apresentado a seguir contém dados referentes à distribuição dos 

profissionais da equipe de enfermagem segundo tempo de  serviço no setor de trabalho 

atual. 

 
Gráfico 02    –  Distribuição dos profissionais da equipe de enfermagem segundo tempo 

de serviço no setor de trabalho atual. 
Fonte: HMWG –   NATAL/RN, 2010.  

 

 

Observando o tempo de serviço no setor de trabalho atual (Gráfico 02), detectamos 

que 55 (31,25%) dos profissionais de enfermagem possuem de um a quatro anos e 11 meses 

de serviço; 49 (27,84%) cinco a nove anos e 11 meses. Analisando os técnicos de enfermagem 

isoladamente vemos que 43 (32,57%) têm cinco a nove anos e 11 meses de serviço no setor 

de trabalho atual e 12 (27,27%) enfermeiros afirmaram possuir entre menos de um, e de um a 

quatro anos e 11meses. 

Em estudo no município de Sete Lagoas (MG) com o objetivo de identificar junto aos 

enfermeiros a importância do uso de equipamentos de proteção individual em um serviço 

móvel de urgência, a maioria dos profissionais tinha entre três a quatro anos (58,33%) de 

tempo de serviço no setor de trabalho no qual exercia suas atividades no momento da coleta 

dos dados (MAFRA et al., 2008). 

Diferente dos dados encontrados em nosso estudo, Dantas (2009) ao analisar a equipe 

de enfermagem em um hospital de urgência de Natal (RN), identificou que 5 (2,7%) 

enfermeiros atuam no serviço de urgência de 15 a 20 anos e 11 meses.  

Campos (2008) em estudo no Rio de Janeiro (RJ) sobre os ricos ocupacionais na UTI, 

identificou que 25% dos profissionais tinham entre três a seis anos de serviço neste setor. 

Oliveira, Lisboa (2009) num estudo realizado na UTI de um hospital de Niterói (RJ) 

os profissionais de enfermagem afirmaram atuar no setor há mais de cinco anos. Harbs, 
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Rodrigues e Quadros (2008), em pesquisa realizada no Centro Municipal de Urgência e 

Emergência de Curitiba (PR), encontraram que a maioria dos profissionais da equipe de 

enfermagem possuía um tempo de trabalho naquele setor, acima de cinco anos.  

 

Tabela 02  –  Distribuição segundo a ocorrência de Acidente de Trabalho na equipe de 

enfermagem e a motivação para trabalhar no setor. 

 

VARIÁVEIS Ocorrência de AT  

Motivação para 

trabalhar no setor 

Não Sim 
Total 

N % N % 

Porque gosta 43 39,1   67 60,9 110 100,0 

Por imposição 15 51,7   14 48,3   29 100,0 

Tem especialização 05 71,4   02 28,6   07 100,0 

Outro (especificar) 09 30,0   21 70,0   30 100,0 

Total 72 40,9      104 59,1      176 100,0 

Fonte: HMWG –   NATAL/RN, 2010.  

 

Quando perguntamos aos sujeitos o motivo que o levou a trabalhar no setor onde 

exerce suas atividades, os profissionais de enfermagem percebe-se, que 110 (62,50%) 

disseram trabalhar no setor porque gostam. Quando analisamos esta mesma variável de 

acordo com a categoria profissional, 29 (65,90%) enfermeiros e 81 (61,36%) técnicos/auxiliar 

de enfermagem, deram resposta semelhante a anterior (trabalham porque gostam). 

Alguns fatores podem contribuir para que o profissional trabalhe num determinado 

setor ou desenvolva determinada tarefa. Neste sentido, em trabalho implementado sobre 

motivação em um hospital em Ribeirão Preto (SP), observou-se que 75% da equipe não tem 

interesse em mudar de setor, uma vez que gostam do trabalho que desenvolvem e se sentem 

satisfeitas e estimuladas a trabalhar. Esta motivação para o trabalho é uma expressão que 

indica um estado psicológico de disposição ou vontade de perseguir uma meta ou realizar uma 

tarefa (MELARRA, BECCARIA, CARTA, COUTRIN, 2006). 

A satisfação é vivenciada em situações em que o profissional é valorizado e seu 

trabalho é reconhecido. A liberdade para colocar em prática a criatividade, imprimindo no 

trabalho características próprias associadas ao orgulho por realizar essa atividade, são fontes 

de prazer para o trabalhador (CAMPOS, 2008). 

Contribuindo com os nossos achados, no que se refere ao motivo que levou o 

profissional de um Hospital de Urgência de Natal (RN) a trabalhar no setor atual, Dantas 

(2009) encontro que 117 (62,2%) referiram gostar de trabalhar naquele serviço de urgência, 
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31 (16,5%) informaram ter uma pós graduação em nível de especialização para trabalhar no 

setor e 23 (12,2%) disseram que estão no referido setor por imposição da própria direção 

hospitalar. 

Nesse sentido, Campos, Farias e Ramos (2009) mostram em seu estudo que 84% dos 

profissionais de enfermagem escolheram trabalhar no Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência (SAMU) e 86,1% gostam e estão satisfeitos em trabalhar nesse serviço de urgência.  

Estudando a satisfação profissional, Lino (2004), em pesquisa realizada com 

enfermeiras na UTI detectou que o trabalho desenvolvido nessas unidades era marcado pelo 

prazer e satisfação, gerado pelo cuidar direto e pela aproximação humana, caracterizando um 

processo predominantemente assistencial. 

Outra pesquisa realizada analisando as estratégias de enfrentamento da equipe de 

enfermagem de um pronto atendimento, constatou que a maioria (54,05 %) dos profissionais 

entrevistados optou por trabalhar na urgência por gostar deste setor (CALDERERO, 

MIASSO, CORRADI-WEBSTER, 2008). 

Ainda com relação a este estudo Calderero, Miasso, Corradi-Webster (2008) 

acrescentam que ao optar por exercer seu papel profissional em um determinado local, o 

trabalhador exerce sua autonomia e sente que tem certo controle sobre sua vida. Esta 

percepção pode ser um fator protetor para o estresse. Frente a isto, é importante conhecer a 

percepção da equipe de enfermagem a respeito de sua autonomia pela escolha do trabalho na 

urgência (CALDERERO, MIASSO, CORRADI-WEBSTER, 2008). 

Calderero, Miasso, Corradi-Webster (2008) ainda nos informam que dentre os 

profissionais de enfermagem participantes do referido estudo, 66,6% optaram por trabalhar na 

urgência.  

A imposição no trabalho, por sua vez, pode estar associada à rigidez organizacional,  

com a padronização de tarefas, a subutilização de criatividade e potencial do trabalhador, 

burocratização das atividades, centralização de informação, impossibilidade de participar das 

decisões, o não reconhecimento e perspectivas escassas de ascensão profissional. Pode 

também advir da relação conflituosa entre o desejo e a realidade, entre o real e o prescrito. 

Desta forma, o sofrimento deve ser entendido como um alerta ao profissional de que algo não 

está bem (CAMPOS, 2008).  

Dejours (1999) afirma que o trabalho não é somente uma área meramente produtiva, 

mas também um espaço de convivência onde os aspectos relativos ao viver comum 

promovem a proteção e realização do ego e, consequentemente, a saúde. Tendo como base o 
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que foi exposto, verifica-se a existência de uma satisfação profissional quando a maioria 

afirma gostar de trabalhar no setor. 

No que diz respeito a ocorrência do evento acidentário na Tabela 02, 67 (60.9%) dos 

pesquisados trabalham no setor porque gostam. Quando cruzamos as variáveis, motivação 

para trabalhar no setor com a ocorrência do Acidente de Trabalho, não identificamos 

significância estatística (p = 0, 2541).  

Rozário et al., ( 2009) ressaltam que os acidentes de trabalho são formas de expressão 

do desgaste do trabalhador sendo provocado pela exposição às cargas laborativas, que 

consistem na interação do trabalhador com o objeto de trabalho. Dentre eles destacamos os 

meios/instrumentos utilizados na execução de suas atividades e com as formas de organização 

do mesmo. Os trabalhadores da enfermagem consideram que as situações em que ocorreram 

as maiores exposições às cargas, denominadas biológicas (contato do trabalhador com os 

microorganismos patogênicos), foram devido ao ritmo acelerado, às condições de trabalho e 

de como ocorre o gerenciamento do trabalho.  

Vale salientar que estes riscos também estão relacionados com o local onde é 

desenvolvido a assistência de enfermagem, que na maioria das vezes refere-se ao hospital. 

Nesse sentido, os profissionais necessitam de uma motivação e atenção mais voltada para o 

ambiente em que se trabalha, no sentido de reduzir os fatores contribuintes para as 

circunstâncias de imprevistos ocasionados durante a execução das atividades. Como em 

qualquer área de atuação, trabalhar na área da saúde requer atenção e cuidados redobrados, 

devido ao constante contato às situações de risco e com agentes causadores de acidentes 

(ROZÁRIO et al., 2009). 

Condizente com nossos dados, Calderero, Miasso, Corradi-Webster (2008) ao estudar 

o enfrentamento do estresse por parte da equipe de enfermagem de São Paulo (SP) constatou 

que a maioria (54,05 %) dos profissionais optaram por trabalhar na urgência. Quanto aos 

enfermeiros, 71,5% referiram ter optado pelo trabalho na urgência e 28,5% momento de sua 

admissão não havia outra opção de setor de trabalho. Este achado é importante, pois implica 

na motivação e satisfação no trabalho do enfermeiro.  Dentre os técnicos de enfermagem 

participantes do estudo, 66,6% optaram por trabalhar na UPA por melhor se adaptarem com o 

serviço de urgência.  

Os dados sobre as variáveis jornada de trabalho semanal e a ocorrência do 

acidente, serão descritas a seguir. 

No que diz respeito a jornada de trabalho semanal quanto a ocorrência do evento 

acidentário, 98 (60,9%) dos pesquisados trabalham de 41 a 60 horas semanais. Quando 
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cruzamos as variáveis, jornada de trabalho semanal com a ocorrência do Acidente de 

Trabalho, não identificamos significância estatística (p = 0,1159). 

Colaborando com nossos dados com relação ao ritmo de trabalho, Dalarosa, Lautert 

(2009) ao pesquisar através de estudo caso-controle em Porto Alegre (RS) perceberam que os 

dados dos dois grupos com alta exigência não apresentaram diferenças significativas nas 

variáveis: ritmo de trabalho, distribuição das pessoas na escala de trabalho, uso de 

equipamento de proteção individual e higienização da unidade (p=1,000). 

Benatti (2001) ao analisar os acidentes de trabalho em um Hospital de Campinas (SP) 

se havia sobrecarga de trabalho no momento do acidente, 49% responderam que não e 37% 

responderam que sim, sendo os 14% restantes acidentes acontecidos extra-hospital.  

Quanto a sobrecarga de trabalho nos profissionais de enfermagem, Santos, Oliveira, 

Moreira (2006), identificaram que, por conta da complexidade dos pacientes nos setores de 

UTI e de urgência,e de acordo com o tipo de trabalho realizado e das inúmeras demandas, o 

número de enfermeiros e auxiliares que atuam no setor em muitos casos torna se insuficiente 

nas instituições, com sobrecarga daqueles profissionais que permanecem no posto com 

jornadas de trabalho acima de 30 horas. 

Ainda com relação a esse déficit de profissionais citado pelos autores, Calderero, 

Miasso, Corradi-Webster (2008) ao estudarem o enfrentamento do estresse por parte da 

equipe de enfermagem de São Paulo (SP) percebem que a demanda de trabalho foi apontada 

como uma fonte de estresse que afeta, negativamente, a percepção do auxiliar de enfermagem 

acerca do seu contexto de trabalho e associa-se, principalmente, ao déficit de pessoal. 

Araújo et al., (2003) também nos mostra informações não condizentes com nossos 

dados onde, em estudo realizado com trabalhadores de enfermagem em Salvador (BA) 

concluiram que mais da metade da população com carga horária acima de 45 horas semanais 

atua em duplo emprego, acarretando alta exigência no controle do trabalho. 

Diferente de nossos achados, Santos, Guirardello (2007) observaram que elevada 

carga horária propicia desequilíbrios na saúde física e mental do profissional, criando 

dificuldade para o enfermeiro lidar com as situações do cotidiano no seu ambiente de 

trabalho, pois exige dele o aumento da capacidade de direcionar a atenção para a tomada de 

decisão e resolução de problemas no exercício de suas funções. 

Sarquis, Felli (2002) ao pesquisar com profissionais da enfermagem que sofreram 

acidentes perfurocortantes em Hospital público no interior do Estado de São Paulo (SP) o 

ritmo acelerado de trabalho, a dupla jornada e a carga horária semanal desenvolvida por 

alguns trabalhadores, podem comprometer a saúde desse trabalhador, pois são geradoras de 
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acidentes. Esse fatores também são gerador de ansiedade e medo no trabalhador, pela 

possibilidade da ocorrência dos acidentes, pois esse trabalhador ficará mais exposto aos 

riscos. 

Em seguida apresentaremos a Tabela 3 com dados referentes às variáveis sobre a 

ocorrência do Acidente de Trabalho na equipe de enfermagem e a existência de outro 

emprego. 

  

Tabela 03  –  Ocorrência de Acidente de Trabalho na equipe de enfermagem 

relacionada a outro emprego. 

 

VARIÁVEIS Ocorrência de AT  

Outro Emprego 
Não Sim 

Total 
N % N % 

Sim 39 43,3 51 56,7 90 100,0 

Não 33 38,4 53 61,6 86 100,0 

Total 72 40,9     104 59,1     176 100,0 

Fonte: HMWG  –   NATAL/RN, 2010.  

 

Na Tabela 3, observa-se que dos 176 profissionais estudados, 104 (59,1%) sofreram 

pelo menos um acidente.  

No que diz respeito a ter ou não outro emprego quanto e a ocorrência do evento 

acidentário, 53 (61,6%) dos pesquisados que sofreram acidente de trabalho não possuem outro 

emprego. Quando cruzamos as variáveis, ocorrência de outro emprego com a ocorrência do 

Acidente de Trabalho, não identificamos significância estatística (p = 0,5034).  

Colaborando com nossos dados, Dalarosa, Lautert (2009) ao pesquisar através de 

estudo caso-controle em Porto Alegre (RS) a maioria destes profissionais não trabalha em 

outro local (90% dos casos e 85% dos controles), mas um número considerável realiza horas 

extras na própria instituição (41% dos casos e 40% dos controles), com carga horária semanal 

condizente com a característica da profissão, possuindo tempo para descanso, mas pouco 

tempo para atividades de lazer. 

Na maioria das vezes, o profissional que possui outro emprego, para cumprir sua carga 

horária semanal, necessita trabalhar nos finais de semana e feriados, o que causa sentimentos 

de impotência, revolta e alienação frente ao sistema de trabalho, contribuindo para o 

sofrimento do trabalhador. Assim, trabalhar nos finais de semana e feriados, característica 

inevitável à profissão de enfermagem e inerente à continuidade assistencial, é percebido como 

um duplo sofrimento. Essa condição ocupacional impõe restrições à vida familiar, pessoal e 
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ao lazer. Portanto, a vida é organizada em função dos horários de trabalho e as justificativas 

para não se fazer presente a determinados eventos, também, são do âmbito do trabalho. Nestes 

dias, o sofrimento dos trabalhadores aumenta, deixando o susceptível a executar falhas em 

suas atividades profissionais (GOMES, LUNARD FILHO, ERDMANN, 2006). 

Não condizente com nossas informações, Calderero, Miasso, Corradi-Webster (2008) 

ao estudar o enfrentamento do estresse por parte da equipe de Enfermagem de São Paulo (SP) 

encontrou que a maioria dos profissionais (56,75%) possui outro vínculo empregatício 

também na área da saúde. Evidencia-se assim, um maior percentual de profissionais (35,13%) 

com carga horária semanal total de 70 a 79 horas. 

Percebe-se que a situação de achatamento de salários obriga os profissionais a terem 

mais de um vínculo de trabalho, resultando numa carga mensal extremamente longa e 

desgastante. A dupla ou, a tripla jornada de trabalho somada ao desenvolvimento de 

atividades domésticas constitui uma das características do trabalho profissional do sexo 

feminino (predominante na amostra estudada), pois na nossa sociedade, o trabalho doméstico 

é, na maioria das vezes, um trabalho desvalorizado e atribuído à esfera de competência da 

mulher. Tais aspectos representam desgaste físico e mental que, cedo ou tarde, podem 

repercutir e causar danos à saúde. 

Trazendo autores que contribuem com os nossos dados, um estudo desenvolvido em 

São Paulo (SP) por Nishide, Benatti, Alexandre (2004) com trabalhadores de enfermagem de 

uma UTI, faz referência a um de seus achados onde grande parcela de profissionais (31%) 

tinha mais de um emprego. 

Dantas (2009) ao analisar sobre outro vínculo empregatício entre os profissionais de 

saúde encontrou que 125 (66,5%) possuíam outro emprego e destes, 83 (44,1%) eram 

médicos, 8 (4,3%) enfermeiros, e 34 (18,1%) auxiliares e técnicos de enfermagem. Alguns 

enfermeiros que participaram do estudo, apesar de não possuírem outro trabalho, possuem 

uma escala extra na mesma instituição.  

Montanholi, Tavares e Oliveira (2006) identificaram em seu estudo com enfermeiros 

de instituições hospitalares, que 45,8% possuíam outro vínculo empregatício para 

complementação salarial.  

Araújo, Aquino e Menezes (2003) também constataram esta mesma realidade onde 

53,9% dos trabalhadores de enfermagem de um hospital público em Salvador (BA), tinham 

mais de um emprego, totalizando uma carga horária semanal de 45,7 horas. 

Em estudo sobre o nível de estresse da equipe de enfermagem de um serviço de 

emergência clínica, dos 98 trabalhadores, 21,4% possuíam outro vínculo empregatício talvez, 
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pelo fato dos profissionais estarem no início da carreira e desejarem se estabilizar 

financeiramente (OLIVEIRA, CAVALLI KLUTHCOVSKY, ARAGÃO KLUTHCOVSKY, 

2008; PANIZZON, LUZ, FENSTERSEIFER, 2008).  

É importante também salientar como motivo para a grande existência de mais de um 

emprego na enfermagem, diz respeito a baixa remuneração dos profissionais que precisam 

aumentar o orçamento familiar (OLIVEIRA, CAVALLI KLUTHCOVSKY, ARAGÃO 

KLUTHCOVSKY, 2008; PANIZZON, LUZ, FENSTERSEIFER, 2008). 

Santos, Oliveira, Moreira (2006) acrescentam a estes dados ora referidos, que muitos 

dos trabalhadores, por possuírem duplo vínculo empregatício, estão mais sujeitos ao estresse 

por ter que sair de uma instituição para a outra, muitas vezes sem o descanso necessário. 

Sendo assim, a dupla jornada de trabalho a que as equipes de enfermagem vem se 

submetendo, leva a um quadro de cansaço, falta de atenção, estresse e sobrecarga de trabalho. 

promovendo uma possível diminuição do rendimento e do tempo dispensado para seu 

autocuidado e lazer (ARAÚJO; AQUINO; MENEZES, 2003; SPAGNUOLO, BALDO, 

GUERRINI; 2008). 

Outros estudos apresentam resultados que divergiram do nosso, como o de Oliveira, 

Cavalli-Kluthcovsky, Aragão-Kluthcovsky (2008) quando investigaram sobre a ocorrência 

dos acidentes de trabalho em hospital do Paraná, destacando que 45 (55,5%) dos 

trabalhadores possuíam apenas uma atividade remunerada e 36 (44,5%) mais de uma 

atividade laboral. 

Estudo em hospital filantrópico de médio porte de Belo Horizonte (MG) com o 

objetivo de determinar o nível de estresse de trabalhadores de enfermagem que atuam em 

setores fechados, encontrou que todos 31 trabalhadores de enfermagem possuem apenas um 

vínculo empregatício (CARVALHO et al, 2004). 

 Apresentados a variável jornada de trabalho semanal, em nossa pesquisa, em análise 

descritiva, 161 (91,47%) dos profissionais de enfermagem trabalham entre 30 a 40 horas 

semanais. Avaliando por categoria profissional, 36 (81,81%) dos enfermeiros trabalham entre 

30 a 40 horas , e 125 (94,69%) técnicos/auxiliares possuem jornada semelhante. 

Contribuindo com os dados encontrados em nosso estudo, Oliveira, Cavalli-

Kluthcovsky, Aragão-Kluthcovsky (2008) estudaram sobre a ocorrência dos ATs no Paraná 

levando em consideração a jornada de trabalho, e detectaram que 41(51,3%) profissionais 

trabalhavam entre 30 a 40 horas semanal e 39 (48,7%) 60 horas semanal. 
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Campos (2008) ao pesquisar no Rio de Janeiro (RJ) sobre riscos ocupacionais em UTI, 

sobre a mesma temática, percebeu que o regime de plantão de 12 horas é o mais utilizado 

pelos profissionais da enfermagem (88,6%) e a carga horária de 40 horas (95,5%).  

Estudo sobre o nível de estresse da equipe de enfermagem em um serviço de 

emergência clínica observou que 83 (84,7%) trabalhavam 40 horas semanais (PANIZZON, 

LUZ, FENSTERSEIFER, 2008). 

Santos, Oliveira e Moreira (2006) ao realizarem uma pesquisa no Hospital 

Universitário no Rio de Janeiro (RJ), perceberam que a carga horária de 12 horas contínuas, 

se configura como excessiva pelo nível de atenção exigido no trabalho (SANTOS, 

OLIVEIRA, MOREIRA, 2006). 

Esses dados são confirmados por Carvalho, Felli (2006) ao pesquisar a saúde dos 

trabalhadores de enfermagem que atuam em hospital psiquiátrico em São Paulo (SP). 

Perceberam que a possibilidade de lidar com a jornada de 12 horas de trabalho contínuas, 

deixa os trabalhadores num estado de alerta permanente. Detectaram também, que durante e 

após esse período, a fadiga é algo vivenciado pelos trabalhadores onde a pausa de 36 horas na 

jornada não é suficiente para repor o estado de fadiga. 

Carvalho et al. (2004) complementam este raciocínio ressaltando as características 

peculiares das atividades de enfermagem, dentre elas, o trabalho noturno, em fins de semana e 

feriados, o lidar diretamente com sofrimento e morte do outro, juntamente com as condições 

adversas do ambiente hospitalar, de forma que todos esses fatores tornam penoso o trabalho 

da enfermagem e o deixa propício a ocorrência de erros e eventos danosos. 

Divergente de nossos achados, Bonini (2009) encontrou que 13 (52%) sujeitos 

trabalhavam mais de 51 horas semanais. Dados semelhantes foram encontrados por Sobrinho 

et al. (2006) em estudo realizado com médicos de Salvador (BA), revelando que 124 (38,5%) 

trabalhavam em uma jornada semanal de 41 a 60 horas.  

No estudo de Fehlberg, Santos e Tomasi (2001), objetivando investigar a ocorrência 

de acidentes do trabalho em um hospital em Pelotas (RS), detectaram informações diferentes 

de nossa pesquisa onde 43 (68,3%) dos profissionais que possuíam jornada semanal de 

trabalho acima de 48 horas, foram vítimas de algum acidente de trabalho. 

Pafaro, Martino (2004), realizaram uma pesquisa em hospital de oncologia pediátrica 

de Campinas (SP), com o objetivo de investigar a presença e o nível de estresse emocional 

entre os enfermeiros que fazem dupla jornada de trabalho. Identificaram que dentre os que 

trabalham com uma jornada semanal de trabalho acima de 40 horas, 70,84% apresentaram 

estresse, 37,50% sintomas psicológicos, 20,83% físicos e 12,50% físicos e psicológicos. 
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Afirmam ainda que uma jornada semanal de trabalho muito extensa pode interferir em alguns 

aspectos referentes à qualidade de vida do trabalhador. 

Dantas (2009) fazendo uma análise por categoria profissional com os trabalhadores de 

um hospital de urgência de Natal (RN), encontrou que 6 (3,2%) dos enfermeiros, trabalham 

em regime de 41 a 60 horas semanais e, dentre os auxiliares e técnicos de enfermagem, 42 

(22,3%) trabalham de 30 a 40 horas semanais. 

Em estudo sobre o nível de estresse da equipe de enfermagem de um serviço de 

emergência clínica, 65,3% dos trabalhadores possuíam jornada semanal entre 41 a 60 horas. 

Percebeu também, que a situação econômica e política brasileira, somada à diminuição do 

valor salarial, redução do mercado de trabalho e consequente desemprego, conduz o 

enfermeiro a trabalhar em mais de uma instituição, aumentando sua carga horária mensal de 

trabalho (PANIZZON, LUZ, FENSTERSEIFER, 2008). 

Vale ressaltar que a enfermagem, em todo o Brasil, tem lutado pela aprovação do 

Projeto de Lei n
o
. 2295/2007, que regulamenta a jornada dos profissionais para 30 horas 

semanais, sem redução de salário. Nesse sentido, a Organização Internacional do Trabalho 

(OIT), a Organização das Nações Unidas (ONU) e a II Conferência Nacional de Recursos 

Humanos para a Saúde, recomenda jornada de 30 horas para os trabalhadores da área da 

saúde, argumentando que é o melhor para pacientes e trabalhadores da saúde em todo o 

mundo (COFEN, 2009). 

 

5.2 CONHECIMENTO SOBRE OS ACIDENTES DE TRABALHO COM 

PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM 

 

 

Gráfico 03    – 

 

Distribuição dos profissionais da equipe de enfermagem segundo o 

conhecimento e as normas sobre os Acidentes de Trabalho do HMWG – 
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NATAL/RN, 2010. 

Fonte: HMWG – NATAL/RN, 2010.  
 

 

O Gráfico 03 traz dados sobre o conhecimento dos profissionais de enfermagem 

acerca do que é Acidente de Trabalho, normas e procedimentos após a ocorrência do 

evento. Neste estudo, 167 (94,88%) profissionais afirmaram ter este tipo de conhecimento. 

Especificamente com relação aos enfermeiros, 44 (100,00%) e 123 (93,18%) dos 

técnicos/auxiliares afirmaram conhecer sobre a temática. 

Quando procuramos identificar o conhecimento da equipe de enfermagem com relação 

às normas sobre o AT, 96 (54,54%) afirmaram ter informações sobre este assunto. No 

entanto, quando analisamos por categoria profissional, 37 (84,09%) dos enfermeiros 

responderam que sim e 73 (55,30%) dos técnicos/auxiliares disseram que não. 

Contribuindo com os dados de nossa pesquisa, autores como Galon, Robazzi, Marziale 

(2008) ao pesquisar no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto (SP) os ATs ocorridos, 

encontraram que os profissionais afirmam saber sobre os ATs e suas normas; porém a adesão 

dos profissionais ao uso de barreiras de proteção muitas vezes não é condizente com as 

informações que eles dizem ter. 

Assim, percebe-se que os trabalhadores possuem estas informações, mas muitas vezes 

não agem preventivamente nem cumprem as normas relacionadas aos acidentes. Observa-se 

que muitos profissionais de enfermagem fazem uso dos EPIs, somente quando o paciente tem 

o diagnóstico de soro positividade para HIV (GALON, ROBAZZI, MARZIALE, 2008).  

 Galon, RobazzI, Marziale, (2008) ressaltam que este é um dos aspectos mais 

preocupantes, uma vez que falsa segurança dos profissionais, aumenta significativamente o 

risco de transmissão não somente do HIV como outras doenças infecciosas.  

As diretrizes básicas da NR-32, voltadas para os riscos biológicos, químicos e as 

radiações ionizantes, recomenda que as instituições de saúde devem não só disponibilizar os 

EPIs necessários na execução de atividades que ofereçam risco. Também são responsáveis 

para proporcionar meios sobre o conhecimento relacionado à utilização destes materiais, e 

obrigando o trabalhador a  usá-los (GALON, ROBAZZI, MARZIALE, 2008).  

Oliveira, Murofuse (2001) ao pesquisarem em relação ao conhecimento dos 

profissionais da enfermagem sobre os ATs em Ribeirão Preto (SP), obtiveram que 32,61% 

dos profissionais fizeram referência de forma direta ou indireta ao uso de equipamentos de 

proteção individual. As respostas que denotam medidas preventivas de uma forma geral, 
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(14,13%) incluem: ter atenção voltada para atividades que realizam, lavar as mãos antes de 

qualquer procedimento, preparar medicações com atenção, ter princípios de assepsia, cuidar 

para não escorregar usando calçados apropriados. 

Neste estudo ora citado, as informações que o trabalhador hospitalar possui em relação 

a sua saúde, especificamente na abordagem acidente do trabalho, podem ser consideradas 

como uma forma de atenção primária em saúde ocupacional. Acrescentam que embora o 

profissional promova o cuidado ao indivíduo doente, pouco sabe a respeito do cuidar de sua 

própria saúde profissional (OLIVEIRA, MUROFUSE (2001). 

Dados divergentes daqueles encontrados em nossa pesquisa, autores como Souza, 

Campos (2008) fizeram um relato de experiência acerca da orientação para a equipe de 

enfermagem sobre conduta pós exposição a perfurocortantes em Minas Gerais. Detectaram 

que profissionais que se acidentavam no trabalho, não faziam a CAT e desconheciam a 

conduta a ser tomada nos casos envolvendo perfurocortantes e fluidos orgânicos. 

Sêcco et al., (2008) afirma em estudo desenvolvido na região sul do Brasil, que os 

trabalhadores sabem pouco sobre as normas de acidentes de trabalho, sendo necessário 

reorientá-los quanto à legislação vigente, com vistas a prevenir casos de subnotificação. 

Oliveira, Murofuse (2001) comentam os resultados de uma pesquisa realizada sobre o 

conhecimento de 92 entrevistados sobre segurança e medicina do trabalho onde 41 (26,09%) 

responderam saber sobre segurança ocupacional e 51 (73,91%) responderam não saber.  

Os autores consideraram este dado significativo, pois mostra que os trabalhadores de 

saúde conhecem os riscos à sua saúde de uma forma genérica. Perceberam também, que o 

conhecimento demonstrado, é fruto da prática cotidiana e não oriundo da existência de um 

serviço de saúde ocupacional na instituição (OLIVEIRA, MUROFUSE 2001).  

Acrescentam ainda que o conhecimento, tão somente, não se transforma numa ação 

segura de prevenção de acidentes, necessitando de uma atuação que venha modificar essa 

situação. Permanece o desafio de garantir que a atenção a saúde dos trabalhadores pelo SUS, 

saia definitivamente do papel e seja incorporada ao cotidiano desses profissionais 

(OLIVEIRA, MUROFUSE, 2001). 

Outra variável estudada diz respeito ao local onde o profissional adquiriu esta 

informação, e quando analisada com o total dos profissionais de enfermagem, identificamos 

que 43 (44,79%) afirmaram ter adquirido estas informações em palestras sobre a temática. No 

entanto quando observada de acordo com a categoria profissional, 30 (50,84%) 

técnicos/auxiliares e 15 (40,54%) relataram terem adquirido este conhecimento em palestras e 

cursos sobre o assunto. 
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Quando questionamos em relação à variável como consideram a abordagem do 

tema acidente de trabalho no local onde desenvolve suas atividades, 92 (52,27%) 

profissionais de enfermagem, disseram ser muito importante. Ao analisarmos de acordo com a 

categoria profissional, 28 (63,63%) enfermeiros e 64 (48,48%) técnicos/auxiliares,deram 

resposta semelhante.  

Rozário et al., (2009) ressaltam que todos os profissionais de enfermagem, acham 

relevante tratar deste assunto no local de trabalho, visto que, falar sobre este tema na própria 

prática profissional pode facilitar na em detecção de  erros e riscos àsua saúde, e aderir às 

mudanças diretamente em suas ações no trabalho.  

Salienta-se que as mudanças no próprio local de trabalho não devem ser 

implementadas de forma impensada, apenas porque são normas impostas pela instituição. 

Estas precisam ocorrer de forma consciente, e o profissional deve saber o quanto podem 

contribuir para sua proteção ao cuidar do paciente. Para isso, é necessária sua participação na 

elaboração de medidas que contribuam para essa abordagem (CORREA, DONATO, 2007). 

Desta forma, é necessário identificar os aspectos objetivos e subjetivos das condições 

de trabalho, buscando medidas participativas e resolutivas na prevenção de acidentes 

(CORREA, DONATO, 2007). 

Uma das metodologias utilizadas com sucesso nas diferentes áreas do trabalho é a 

educação permanente em saúde, devendo ser desenvolvida de modo a abranger as reais 

necessidades e o contexto das atividades dos enfermeiros e seus conhecimentos, procurando 

aprimorar as ações desenvolvidas. Torna-se imprescindível esta metodologia educacional para 

que os trabalhadores adquiram conhecimento sobre os acidentes ocupacionais, às causas 

relacionadas e as medidas preventivas (CORREA, DONATO, 2007). 

Rozário et al., (2009) em um levantamento bibliográfico sobre AT, perceberam que a 

maioria dos sujeitos da equipe de enfermagem, mesmo sabendo da importância da educação 

permanente no serviço e tendo recebido treinamento em biossegurança no próprio ambiente 

de trabalho, não faz uso dos equipamentos de proteção individual durante a assistência de 

enfermagem. Assim, pode-se inferir que estes profissionais dão pouca ênfase na  adoção e 

implementação das medidas de biossegurança durante as suas atividades laborais. 

Outra variável estudada na nossa investigação está relacionada às sugestões dadas 

pelos profissionais para diminuir os acidentes de trabalho. Quando analisamos a 

população como um todo, 281 (66,27%) afirmaram ser a educação em serviço a melhor 

sugestão para a minimização desses acidentes. Quanto aos enfermeiros, 73 (62,93%) e 208 

(67,53%) técnicos/auxiliares deram o mesmo tipo de sugestão (a educação em serviço). 
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Dentro do conceito educação em serviço as respostas incluem: orientação no local do 

trabalho; curso de atualização profissional e participação em palestras. 

Alguns estudos trazem a importância da educação como instrumento de mudança de 

comportamento e de atitude Para tanto, o setor de Engenharia de Segurança no Trabalho, 

juntamente com o Serviço de Saúde do Trabalhador da instituição, deve valer-se de seus 

profissionais para implementar as ações educativas (CORREA, DONATO, 2007). 

Galon, Robazzi, Marziale (2008) ao pesquisar no Hospital das Clínicas de Ribeirão 

Preto (SP) com trabalhadores que sofreram AT, encontraram em relação as medidas 

preventivas que, além da existência das precauções padrão, utilizadas como método 

preventivo dos acidentes, existem no mercado dispositivos de segurança, como os sistemas 

sem agulhas, os de agulhas retráteis e os sistemas protetores de agulhas. 

Em países como a França e o Japão, dizem Galon, Robazzi, Marziale (2008) que o uso 

de agulhas de coleta de sangue e cateteres intravenosos com dispositivos de segurança, 

substituindo agulhas e cateteres comuns, reduziram consideravelmente o número de acidentes 

por perfuração.  

Apesar de sua eficácia comprovada, os dispositivos de segurança ainda não foram 

obrigatoriamente implantados no Brasil, devido ao elevado custo desses materiais. Em alguns 

casos, eles são colocados a disposição dos profissionais que não recebem um treinamento 

adequado para sua utilização, desprezando muitas vezes a função preventiva do material 

havendo possíveis perdas do material (GALON, ROBAZZI, MARZIALE (2008). 

Diferente de nossos dados, Loureiro et al., (2009) ao estudar 56 enfermeiros e 

auxiliares de enfermagem acidentados com material biológico num hospital escola do interior 

de São Paulo, a medida preventiva para todos os profissionais de saúde eficaz contra a 

aquisição do vírus da hepatite B no momento do AT, é a vacina contra hepatite B. Na presente 

investigação verificou-se que 54 (96,4%) profissionais expostos relataram terem sido 

vacinados. 

Galon, Robazzi, Marziale (2008), em seu estudo sobre os ATs, encontraram a 

imunização contra o tétano como uma das medida principais na prevenção dos acidentes. 

Assim, 40 (42,55%) dos profissionais pesquisados estavam imunizados contra a doença, 7 

(7,44%) apresentavam o esquema vacinal incompleto e 24 (25,53%) não possuíam nenhuma 

dose da vacina.  

Esses valores citados indicam certa negligência com relação à vacinação contra o 

tétano e a necessidade de imunização dos profissionais, evitando riscos para o trabalhador e 

para os pacientes visto que a imunização ativa contra a hepatite B, gripe, sarampo, caxumba, 



                                                                                                       Resultados e Discussão 

 

 

 

99 

rubéola, varicela e tuberculose são recomendadas aos profissionais da área da saúde 

(GALON, ROBAZZI, MARZIALE (2008). 

5.3 DADOS SOBRE O ACIDENTE DE TRABALHO OCORRIDO COM 

PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM 

 

Neste item apresentaremos dados relativos ao número de acidentes ocorridos, 

turno de trabalho, atividade exercida no momento do acidente, tipo de lesão, região do 

corpo atingida, objeto ou atividade causadora, causa do acidente e notificação do evento. 

Descrevendo a variável número de acidentes de trabalho ocorridos com os 

profissionais de enfermagem, observamos que 104 (59,09%), sofreram pelo menos um 

evento acidentário. Dentre os acidentes ocorridos, 69 (66,35%) sofreram pelo menos um 

evento e quando analisamos por categoria profissional, 84 (47,72%) técnicos/ auxiliares 

sofreram acidente um acidente e 20 (45, 45%) enfermeiros se acidentaram. Porém, com 

relação aos enfermeiros, 24(54,54%) não se acidentaram. 

Sêcco et al., (2008) ao estudarem os AT em hospital da região sul do Brasil, 314 

profissionais relataram esta ocorrência. Os casos de quedas, impactos e lesões decorrentes de 

esforços excessivos despendidos no trabalho foram responsáveis por 163 ATs.  

Loureiro et al., (2009) em estudo com 56 enfermeiros e auxiliares de enfermagem que 

se acidentaram, registraram 56 eventos, sendo que 41 (73,2%) ocorreram com auxiliares de 

enfermagem e 15 (26,8%), com enfermeiros.  

Em estudo do tipo caso controle sobre acidentes com material biológico em 

trabalhadores de enfermagem em Porto Alegre (RS), 92,9% dos técnicos/auxiliares sofreram 

acidente (DALAROSA, LAUTERT, 2009). 

Nishide, Benatti, Alexandre (2004) também identificaram num estudo epidemiológico 

sobre acidentes de trabalho em uma UTI de Campinas (SP) que 30 (44%) trabalhadores 

sofreram acidentes. Entre as categorias profissionais, o auxiliar de enfermagem foi quem mais 

se acidentou (48%), seguido pelo enfermeiro (43%) e técnico de enfermagem (39%). Assim, 

percebe-se o grande número de ocorrências dos ATs na equipe de enfermagem, 

principalmente no técnico/auxiliar por estar em constante contato com o paciente.  

Diferente das informações encontradas em nosso estudo, Oliveira, Cavalli 

Kluthcovsky, Aragão Kluthcovsky (2008) quando questionaram sobre a ocorrência de 

acidente de trabalho, identificaram que 67 profissionais (82,7%) afirmaram não terem sofrido 

nenhum evento acidente de trabalho e 14 (17,3%) sim. Estudos realizados com  enfermeiros 
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de um hospital escola no Japão sobre lesões causadas por pérfurocortantes apresentaram 46% 

de ocorrência de lesões (ELMIYEH et al., 2004).  

Em seguida faremos a apresentação do Gráfico 4 com dados sobre a variável a 

notificação do Acidente de Trabalho. 

 

 

 
Gráfico 04    –  Distribuição dos profissionais da equipe de enfermagem segundo                        

a notificação do Acidente de Trabalho. 
Fonte: HMWG –   NATAL/RN, 2010.  

 

 

Com relação à notificação do Acidente de Trabalho (GRÁFICO 04) 47 (36,19) dos 

profissionais como um todo, não notificaram o acidente. Quando analisado por categoria 

profissional, 09 (45,00%) dos enfermeiros não notificaram e 38 (45,23%) dos 

técnicos/auxiliares de enfermagem não seguiram esse procedimento.  

Trazendo dados convergentes com os achados de nosso estudo muitos autores como 

Paulino, Lopes, Rolim, (2008) em estudo realizado junto aos registros de notificação de 

acidentes por objetos cortantes de um Hospital público de Fortaleza (CE) somente 48,6% do 

total dos acidentes ocorrido foram notificados. 

Nishide, Benatti, Alexandre (2004) em uma UTI de São Paulo (SP), 83% dos 

acidentes não foram notificados. Entre as categorias profissionais não houve diferença 

significativa na notificação dos acidentes (p=0,687 - teste de Fisher). Observou-se que os 

auxiliares tiveram maior percentual de acidentes comunicados e 15% nos enfermeiros. 

Galon, Robazzi, Marziale (2008) em investigação realizada no Hospital das Clínicas 

de Ribeirão Preto (SP), detectaram que 11% fizeram Comunicações de Acidentes de Trabalho 
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e trouxeram a informação do uso do EPI no momento do acidente. Ainda enfatizam que, no 

formulário da CAT não existe um campo de preenchimento sobre o uso de EPI no momento 

do acidente. Assim, sugerem ser necessária a sua reformulação para que as informações sobre 

a ocorrência sejam completas, tornando possível o planejamento ideal de ações que visem a 

prevenção dos acidentes. 

Chiod, Marziale, Robazi (2007) identificaram nas CATs envolvendo exposição a 

material biológico em Ribeirão Preto (SP) que a subnotificação de AT foi revelada em 91,9% 

dos  casos. Observou também que a maioria das CATs não estavam preenchidas 

adequadamente, sendo identificadas lacunas nos registros de informações importantes para a 

detecção da real situação do acidente no serviço. 

Sarquis, Felli (2002) ao pesquisar com profissionais que sofreram acidentes 

perfurocortantes em Hospital público no interior do Estado de São Paulo (SP) encontraram 

que 66,00%. não foram notificados. Esse dado revela a exposição em que se encontram os 

profissionais de enfermagem, bem como aos processos de desgaste e a inviabilidade de 

prevenção com quimioprofilaxia, monitoramento e acompanhamento sorológico. 

Trazendo dados divergentes do encontrados em nosso estudo, Benatti (2001) ao 

analisar sobre a notificação dos acidentes de trabalho em um Hospital de Campinas (SP), 

detectou que 48 (50,5%) foram notificados e 47 (49,5%) não foram notificados. 

Quando questionamos sobre o motivo da não notificação do Acidente de Trabalho 

70,15% dos profissionais de forma geral, não deram valor ao acidente, seguido de 22,39% que 

afirmaram não existir rotina para notificar e 7,46% desconhecem a necessidade de notificar o 

evento. 

Nishide, Benatti, Alexandre (2004) encontraram em uma UTI de São Paulo (SP) que 

52% dos profissionais não notificaram o acidente, alegando que não valorizaram o acidente. 

Estes profissionais subestimaram o acidente ao julgarem estar isentos de risco, por terem 

perfurado o dedo durante o preparo de medicação com agulha estéril. 

Chiod, Marziale, Robazi (2007) identificaram nas CATs envolvendo exposição a 

material biológico em Ribeirão Preto (SP) a não valorização do AT, onde a não notificação 

ocorreu devido os trabalhadores considerarem a lesão muito pequena (53,1%), e também a 

falta de conhecimento sobre a obrigatoriedade da comunicação. 

Galon, Robazzi, Marziale (2008) nos mostra que a falta de notificação deste tipo de 

acidente, infelizmente, ainda é uma realidade vivenciada por muitos profissionais de 

enfermagem no país onde a subnotificação ocorre devido ao constrangimento do trabalhador 

em expor que ele efetuou um erro técnico. 
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Soerensen et al., (2009) ao trabalhar com acidentes com material biológico em um 

serviço de urgência no interior de São Paulo (SP) perceberam que quando os sujeitos deste 

estudo foram questionados se haviam sofrido algum acidente, muitos responderam 

negativamente. Entretanto, quando interrogados se haviam tido algum contato com material 

biológico e perfurocortantes especificamente em pele íntegra, parte significativa dos sujeitos 

afirmaram que sim, mas não consideravam essa ocorrência como um acidente.  

Muitos profissionais da área da saúde desprezam, equivocadamente, esse tipo de 

ocorrência, pois a aparente pele íntegra pode conter microlesões, muitas vezes imperceptíveis, 

que servirem de porta de entrada para vários tipos de agentes infecciosos, entre eles, o da 

hepatite B (HBV), hepatite C(HCV), além do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) 

sendo este razão da não notificação do acidente ocorrido (SOERENSEN et al., 2009). 

A seguir, traremos de forma descritiva dados da variável sobre a atividade 

executada e turno de trabalho do profissional no momento do último Acidente de 

Trabalho. 

Em relação as atividade executadas no momento do último acidente dos profissionais 

como um todo, a mais frequente foi o cuidado com o paciente (57,69%), seguida do manuseio 

do material (36,54%). 

Semelhante aos nossos dados, autores como Nishide, Benatti, Alexandre (2004) ao 

pesquisar os acidentes com profissionais de enfermagem de uma UTI de São Paulo (SP), 

percebeu que, quanto a atividade que estava sendo executada no momento do acidente de 

trabalho, foram os procedimentos a beira do leito com 60%, preparando medicação no posto 

de enfermagem 23%, desprezando excretas no vaso sanitário 10% e piso molhado no corredor 

7%. Ainda com relação aos procedimentos de cuidado ao paciente, a coleta de sangue para 

exame de gasometria envolveu 7% dos acidentes do trabalho.  

Segundo o Conselho Federal de Medicina, os acidentes com agulhas ocas (para coleta 

de sangue) constituem maior risco de contaminação para o vírus da hepatite B e HIV do que 

naqueles em que a agulha é compacta (agulha de sutura), pois, nesse caso, o volume de 

sangue é menor (NISHIDE, BENATTI, ALEXANDRE, 2004). 

Gomes et al., (2009) ao avaliar a ocorrência de acidentes biológicos em hospital no 

interior de São Paulo (SP) encontrou que quanto às situações de ocorrência relacionadas às 

exposições, 15 (26,8%) foram durante a realização de punção venosa, 13 (23,3%) na 

administração de medicamentos, 6 (10,7%) durante a realização de glicosimetria, 6 (10,7%) 

no manuseio de dispositivos e acessos venosos, cinco (8,9%) durante a limpeza de materiais e 

quatro (7,1%) na prática de reencape de agulhas utilizadas. Em cinco (8,9%) outros objetos 
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como vidros, lâminas de barbear estavam registrados como os objetos causadores do 

acidentes.  

Paulino, Lopes, Rolim, (2008) em estudo realizado junto aos registros de notificação 

de acidentes por objetos cortantes da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) de 

um Hospital público de Fortaleza (CE) no que se refere à finalidade do procedimento que 

causou o acidente, 35,7% aconteceram ao realizar injeção intramuscular ou subcutânea. 

Galon, Robazzi, Marziale (2008) ao pesquisar no Hospital das Clínicas de Ribeirão 

Preto (SP) com trabalhadores que sofreram AT, o número de acidentes relacionados à 

administração de medicamentos ainda tem ocupado os primeiros lugares nas ocorrências.  

Esses procedimentos são frequentemente realizados pelos profissionais de saúde, 

expondo-os aos acidentes de trabalho quando do manuseio de agulhas contaminadas. Dentre 

as tarefas realizadas na administração de medicamentos, o descarte de material merece maior 

atenção, visto que acidentes podem ser evitados pela adoção de rotinas para o descarte do 

material, obediência ao limite de capacidade do recipiente que deve ser de paredes rígidas e 

estar localizado no local onde o procedimento é realizado e posicionado no limite de alcance 

dos olhos e braços do executor da tarefa (GALON, ROBAZZI, MARZIALE, 2008). 

Oliveira, Paiva (2007) analisando as produções científicas sobre acidentes de trabalho 

e a relação entre o acidente e o material envolvido, observou-se que a maior parte dos eventos 

ocorreu pelo manuseio de material perfurocortante (42%), seguido pelo contato com 

secreções (30%) e excreções (28%) e as picadas de agulhas foram registradas como 

responsáveis por 80% a 90%.  

Chiod, Marziale, Robazi (2007) em estudo com as Comunicações de Acidente do 

Trabalho (CAT) envolvendo exposição a material biológico em Ribeirão Preto (SP) 

perceberam que as atividades exercidas no momento do AT correspondiam a atividades de 

competência dos profissionais e em todas havia o risco de exposição a material biológico, 

principalmente sangue. Dos AT ocorridos, 21% foram durante o procedimento de punção 

venosa, 15,1% na execução de testes de glicemia e de sensibilidade à penicilina e 9,7% na 

administração de medicamentos.  

Diferente de nossos achados, Paulino, Lopes, Rolim (2008) em estudo realizado junto 

aos registros de notificação de acidentes por objetos cortantes da Comissão de Controle de 

Infecção Hospitalar (CCIH) de um Hospital público de Fortaleza (CE) o funcionário 

acidentado manuseava o instrumento causador do agravo em 85% dos casos. 

Barboza, Soler, Ciorlia (2004) ao estudar os ATs, encontraram dados mostrando que o 

principal procedimento executado no momento do acidente foi a manipulação de materiais 
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para procedimento de medicação (64,7%) com 42,6% direcionados a punção venosa e 22,1% 

ao preparo do medicamento a ser administrado. 

Outra variável descrita em nosso estudo é relacionada ao turno de trabalho onde 

percebe-se que 48,08% dos profissionais que trabalhavam no noturno durante o acidente, 

estando em segundo lugar o matutino com 35,58%.  

Trazendo informações semelhantes as nossas, Nishide, Benatti, Alexandre (2004) em 

um estudo em São Paulo (SP) com trabalhadores de enfermagem de uma UTI, perceberam 

dados que contribuem com os nossos onde 53% dos profissionais estavam trabalhando no 

plantão noturno. 

Oliveira, Cavalli Kluthcovsky, Aragão Kluthcovsky (2008) detectaram dados quanto 

ao turno de trabalho e encontraram que 43 (53,7%) sujeitos da pesquisa trabalhavam no turno 

diurno. Em estudo que verificou as estratégias de enfrentamento da equipe de enfermagem de 

um pronto atendimento foi possível observar que há predominância de quatro (50,00%) 

enfermeiros e dois (66,60%) técnicos de enfermagem trabalhando em esquema de rodízio de 

plantões (CALDERERO, MIASSO, CORRADI-WEBSTER, 2008).  

Ao realizar uma pesquisa sobre riscos biológicos entre profissionais de enfermagem 

atuantes em Hospitais de Ribeirão Preto (SP), Marziale, Nishimura, Ferreira (2004) 

encontraram que dos 30 acidentados, 22 (73,33%) trabalhavam em turnos alternantes entre os 

períodos da manhã, manhã, tarde e noite; 08 (26,66%) trabalhadores atuavam em turnos fixos, 

sendo 04 (13,33%) no turno da manhã, 02 (6,66%) no turno da tarde e 02 (6,66%) no turno da 

noite. Calderero, Miasso, Corradi-Webster (2008) ao estudar o enfrentamento do estresse por 

parte da equipe de Enfermagem de São Paulo (SP) 29,72% de auxiliares de enfermagem 

trabalham no período diurno (manhã e tarde). 

Condizente com nossas informações, Calderero, Miasso, Corradi-Webster (2008) ao 

estudar o enfrentamento do estresse por parte da equipe de Enfermagem de São Paulo (SP) 

observaram que há predominância de enfermeiros e técnicos de enfermagem trabalhando em 

esquema de rodízio de plantões. O trabalho em turnos, como garantia da manutenção da 

assistência durante 24 horas afeta um contingente expressivo de trabalhadores e pode ser 

operacionalizado nas modalidades de turnos fixos de trabalho ou turnos alternantes (rodízio 

de horários de trabalho), segundo determinação institucional. 

Ao avaliar a ocorrência de acidentes biológicos em Hospital no interior de São Paulo 

(SP) Gomes et al., (2009) encontraram que foi predominante a ocorrência de acidentes no 

período da tarde com 24 (42,9%). Em outro estudo feito para analisar os ATs em um Hospital 
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de Campinas (SP) encontrou que o turno da tarde foi o de maior ocorrência de acidentes 

(13,1%), seguido o turno da manhã (6,8%) (BENATTI, 2001). 

Em seguida, apresentaremos o Gráfico 05 com informações referentes aos 

profissionais da equipe de enfermagem quanto ao local de ocorrência do Acidente de 

Trabalho. 

 

Gráfico 05   –  Distribuição dos profissionais da equipe de enfermagem segundo                    

o local do Acidente de Trabalho. 
Fonte: HMWG –   NATAL/RN, 2010.  

 

 

Observando o Gráfico 05 quanto ao local onde ocorreu o AT, 40,00 % dos eventos 

ocorridos com enfermeiros foi no setor da urgência e 27,27% na UTI. Com relação aos 

técnicos/ auxiliares de Enfermagem 46,42% ocorreram no setor de urgências, seguido da 

UTIs com 38,09%.  

Barbosa, Soler, Ciorlia (2004) contribuem com nossos achados ao pesquisar sobre as 

características do acidente de trabalho com pérfurocortantes na equipe de enfermagem de um 

Hospital em São José do Rio Preto (SP). Nesse estudo, evidenciou-se que os profissionais das 

unidades de maior complexidade como a UTI e a urgência, correspondem a 68,4%. 

Os acidentes são mais frequentes em ambientes com número excessivo de pacientes 

(demanda inadequada para as características do atendimento), condições físicas precárias, 

escassez de recursos humanos e materiais, e o acesso irrestrito, pois geram grande sobrecarga 

e consequentemente maior número de acidentes (SOUZA, SILVA, NORI, 2007). 

Desta forma, cuidar de pacientes graves, que permanecem no setor por longos 

períodos e que necessitem de cuidados intensivos, leva à exaustão psicofísica da equipe de 
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enfermagem, expondo o profissional a maiores riscos de AT (SANTOS, OLIVEIRA, 

MOREIRA, 2006). 

A convivência do trabalhador de enfermagem também com o ruído na UTI acarreta 

riscos à saúde física e mental do grupo, devido ao excesso de estímulos psicossensoriais. 

Submetido a tais estímulos, o trabalhador tende a falar mais alto, a gesticular mais e a fazer as 

atividades de forma mais rápida. A tensão contínua a que o trabalhador é submetido, além de 

levar a um maior desgaste psicofísico, pode contribuir para a diminuição da concentração e 

falhas de memória, expondo-o a possíveis erros, o que gera ainda mais sofrimento (SANTOS, 

OLIVEIRA, MOREIRA, 2006). 

Diferente de nossos dados, Gomes et al., (2009) ao avaliar a ocorrência de acidentes 

biológicos em hospital no interior de São Paulo (SP), encontrou que nas enfermarias de 

clínica médica, clínica cirúrgica, ambulatório e pronto atendimento ocorreram 46,5% 

acidentes; no centro cirúrgico e UTI, totalizaram 21,4%. 

 Outra variável estudada corresponde ao tipo de lesão causada em decorrência do 

AT, cujos resultados descreveremos em seguida. 

Identificamos que 69 (66,34%) dos profissionais tiveram lesões perfuro cortantes. 

Analisando por categoria, 67 (79,76%) técnicos/auxiliares sofreram perfuração com 

instrumento perfurocortante e 12 (60,00%) enfermeiros com mesmo tipo de lesão, seguida da 

contusão com 11 (10,57%) casos, sendo 10 (11,90%) para os técnicos/auxiliares de 

enfermagem e 01 (5,0%) para os enfermeiros. 

Convergente com os dados, autores como Barbosa, Soler, Ciorlia (2004) encontraram 

a perfuração (57,7%) como a principal lesão, sendo produzidos por atividades com materiais 

para punção venosa. 

Brevidelli, Cianciarullo (2002) ao analisar os acidentes de trabalho em um Hospital 

Escola de São Paulo (SP) observaram claramente que o descarte de objetos perfurocortantes 

em local inadequado, foi a principal fonte de risco para causar perfurações. Estes ocorreram 

em proporções expressivas entre profissionais de enfermagem (66,7%). 

Vale ressaltar que se somarmos as proporções de acidentes relacionados a práticas de 

risco, como o descarte inadequado de perfurocortantes e o ato de reencapar agulhas, 39,4% 

ocorreram com os profissionais de enfermagem e 53,7%, com os demais profissionais. Esses 

dados são bastante preocupantes, principalmente se considerarmos que os acidentes foram 

consequentes de práticas não recomendadas (BENATTI, 2001). 

Apresentaremos em seguida dados sobre a variável região corpórea atingida pela 

objeto causador do evento acidentário. 
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Em relação a região corpórea, os membros superiores foram os mais atingidos no 

momento do AT com 86 (82,69%), o que também foi encontrado entre os técnicos/ auxiliares 

com 71 (84,52%) e enfermeiros com 15 (75,00%). 

Contribuindo com dados similares aos nossos, Galon, Robazzi, Marziale (2008) ao 

pesquisar no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto (SP) com trabalhadores que sofreram 

AT, as partes do corpo comprometidas nos acidentes foram respectivamente: 68 (72,34%) 

dedos da mão, 15 (15,96%) olhos, 6 (6,38%) membros superiores exceto dedos e 5 (5,32%) 

outros locais do corpo. Os dedos da mão, são constantemente destacados como a região do 

corpo mais atingida durante os AT com exposição a material biológico, pelo fato de que a 

maioria desses acidentes envolve a agulha e outros objetos perfurocortantes, manuseados 

durante procedimentos como coleta de sangue e administração de medicamento.  

Paulino, Lopes, Rolim, (2008) em estudo realizado junto aos registros de notificação 

de acidentes por objetos cortantes da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) de 

um hospital público de Fortaleza (CE) em 65% dos acidentes investigados os dedos foram os 

locais atingidos. Somado com as mãos, que representam 12,5%, os membros superiores 

representam 77,5% do total, sendo as partes do corpo mais atingidas. 

Chiod, Marziale, Robazi (2007) ao trabalhar com as Comunicações de Acidente do 

Trabalho (CAT) envolvendo exposição a material biológico em Ribeirão Preto (SP) quanto à 

parte do corpo atingida, os membros superiores corresponderam a 93,5% dos AT, sendo que 

os dedos das mãos foram atingidos em 80,6% dos episódios.  

Barbosa, Soler, Ciorlia (2004) detectaram que os acidentes atingiram em grande 

quantidade a região corpórea dos dedos (69,6%) decorrente da manipulação de agulhas, seja 

para punção venosa ou seu reencape, sem a utilização das medidas de precauções universais. 

Robazzi et al., (2008) ao pesquisarem ATs nos prontuários em hospital escola de 

Ribeirão Preto (SP) observaram que as partes do corpo mais atingidas foram os membros 

superiores (25,24%) o que pode ser entendido, visto que a mão é um dos principais 

instrumentos do trabalho humano.  

Estatísticas do Ministério da Previdência e Assistência Social evidenciam que os AT 

registrados envolvendo as mãos representam 8,8% do total de AT no país. Quando analisamos 

apenas os dedos, esse percentual eleva-se para 23,93%; ao considerar-se o braço, o antebraço 

(entre punho e cotovelo), o punho, a mão (exceto punho e dedos) e os dedos, os números 

chegam a 45,11% em relação ao total de AT no Brasil (BRASIL, 2004r).  
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Em análise sobre acidentes de trabalho em um Hospital de Campinas (SP) foi 

encontrada frequentemente mais de uma região corporal atingida. As lesões dos membros 

superiores foram as que mais se destacaram com 97 (49,7%) (BENATTI, 2001). 

Quando questionamos sobre a variável, objeto/atividade causadora do evento na 

nossa pesquisa, 64 (61,53%) dos profissionais da enfermagem informaram ter sido a agulha. 

Identificando este dado por categoria, 52 (61,90%) técnicos/auxiliares e 12 (60,00%) 

enfermeiros tiveram o mesmo objeto como principal causador do evento, seguido pela queda 

por escorregão, totalizando 14 acidentes (13,46%). Em relação aos técnicos/auxiliares, 12 

(14,28%) e 02 (10%) enfermeiros.  

Ressaltamos que uma possível razão para que os técnicos/auxiliares terem maior 

número de acidentes com agulhas, se deve ao fato deles manipularem este tipo de material, 

especialmente durante o preparo e administração de medicações.   

Rozário et al., (2009) comentam que grande parte das atividades dos trabalhadores de 

enfermagem está concentrada na administração de medicamentos e soroterapia, envolvendo a 

manipulação constante de agulhas e escalpes, sendo as situações que mais expõem os 

trabalhadores ao risco de acidentes perfurocortantes. 

Contribuindo com os dados de nossa pesquisa, estudo epidemiológico sobre acidentes 

de trabalho com a equipe de enfermagem em uma UTI de Campinas (SP), as agulhas 

apareceram como principal causa de acidente perfurante entre os trabalhadores de 

enfermagem (40%). Esses achados são coerentes com a literatura que afirma ser a 

manipulação de agulha o maior risco de acidente por material penetrante entre trabalhadores 

hospitalares. Analisando os acidentes, 40% das ocorrência foram por material perfurocortante 

(NISHIDE, BENATTI, ALEXANDRE, 2004). 

Nishide, Benatti, Alexandre (2004) informa ainda que os agentes causadores dos 

acidentes que envolveram piso molhado (7%) estavam relacionados à falta de sinalização dos 

corredores e a técnica inadequada da divisão dos mesmos durante o procedimento de limpeza, 

não permitindo acesso seguro aos trabalhadores.  

Paulino, Lopes, Rolim, (2008) em estudo realizado junto aos registros de notificação 

de acidentes por objetos cortantes da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) de 

um hospital público de Fortaleza (CE) as agulhas de seringa foram os maiores causadores de 

acidentes, com um total de 51,3%. 

Ao realizar uma pesquisa sobre riscos biológicos entre profissionais de enfermagem 

atuantes em hospitais de Ribeirão Preto (SP), Marziale, Nishimura, Ferreira (2004) 
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encontraram que as agulhas foram os objetos que causaram a maioria das inoculações 

acidentais  

Ao trabalhar com acidentes com material biológico em um serviço de urgência no 

interior de São Paulo (SP) Soerensen et al., (2009) percebeu que do total de 41 acidentes com 

perfurocortantes, o sangue foi o maior agente contaminante em 80,5% das exposições e 

70,7% aconteceram em pele íntegra.  

Gomes et al., (2009) ao avaliarem a ocorrência de acidentes biológicos em hospital no 

interior de São Paulo (SP) encontrou que, das exposições, 38 (67,8%) foram ocasionados por 

agulha oca, seguido por fluídos corpóreos.  

Loureiro et al., (2009) fez uma investigação com 56 enfermeiros e auxiliares de 

enfermagem que se acidentaram com material biológico potencialmente contaminado. Ao 

procurarem atendimento numa unidade especializada de um hospital escola do interior de São 

Paulo, foi detectado que 48 (85,7%) dos eventos estavam relacionados  aos pérfurocortantes. 

Galon, Robazzi, Marziale (2008) ao pesquisar no Hospital das Clínicas de Ribeirão 

Preto (SP) dados referentes aos trabalhadores que sofreram AT, constataram que a agulha foi 

o objeto presente na maioria dos acidentes com perfurocortantes, representando 53 (71,62%) 

ocorrências foram as mais frequentes.  

Embora o tipo de agulha envolvido no AT não tenha sido registrado, dizem Galon, 

Robazzi, Marziale (2008) consideram esta informação importante e que deve constar na 

notificação dos AT visando ações preventivas, como a utilização de agulhas retráteis e/ou 

ergonomicamente seguras. Ainda foi encontrado no referido estudo que 81 (86,17%) 

acidentes houve a contaminação por sangue, em cinco (5,31%) acidentes com outros tipos de 

secreção como saliva, secreção vaginal e bile e em 4 (4,25%) acidentes com exposição à 

urina. 

Dados semelhantes aos de Gallon, Robazzi, Marziale (2008) são verificados por 

Chiod, Marziale, Robazi (2007) em investigação buscando acidentes por material biológico, 

em Ribeirão Preto (SP) encontraram que 82,3% tiveram contato com sangue. O contato com 

sangue pode ser responsável pela transmissão do vírus HIV e dos vírus de hepatite. A 

literatura mostra que devido aos AT com exposição ao sangue, existem 99 casos comprovados 

entre trabalhadores de saúde infectados pelo HIV, em consequência de inoculações acidentais 

Trazendo dados condizentes com os de nossa pesquisa, Sarquis, Felli (2002) ao 

pesquisar com profissionais da enfermagem que sofreram acidentes perfurocortantes em São 

Paulo (SP), encontraram predominância do objeto perfurocortante como causa do acidente 

aparece com um percentual significativo expresso por esses trabalhadores (53,70%).  
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Chiod, Marziale, Robazi (2007) identificaram também nas CAT no município de 

Ribeirão Preto (SP) que 80,6% dos AT, foram causados por agulhas e em 4,8% por lâminas 

de bisturi. 

Sarquis, Felli (2002) ao pesquisar com profissionais da enfermagem que sofreram 

acidentes perfurocortantes em hospital público no interior do Estado de São Paulo (SP) 

encontraram que 70% dos acidentes eram perfurocortantes. Destes, as agulhas de injeção 

foram os mais frequentes (52,00%) e os objetos cortantes, representados pelos de vidros 

(intermediários pipetas, frascos de aspiração e ampolas) ocorreram com uma porcentagem de 

20,00%. 

Em análise sobre acidentes de trabalho em um Hospital de Campinas (SP), no que se 

refere à causa ou ao objeto causador do acidente, grande parcela dos acidentes foram 

ocasionados por agulhas e outros objetos cortantes, como lâminas, seringas e tesouras 

(BENATTI, 2001). 

 Na Tabela 04, traremos dados que correspondem à variável causa do Acidente de 

Trabalho. 

 

Tabela 04 – Distribuição dos profissionais da equipe de enfermagem segundo                      

a causa do Acidente de Trabalho. 

 

VARIÁVEL 

CATEGORIA PROFISSIONAL 

Enfermeiro Aux./Téc*. Total 

N % N % N % 

Causa do 

AT 

Descuido 

profissional  
15 75,00 74 88,09 89 60,54 

Falta de 

conhecimento 
03 15,00 11 13,09 14 09,52 

Falta do uso de 

EPI 
06 30,00 11 13,09 17 11,56 

Paciente  

agitado 
01 05,00 09 10,71 10 06,80 

Estrutura física 

inadequada 
03 15,00 08 9,52 11 07,48 

Falta de 

profissionais 
- - 05 5,95 05 03,40 

Defeito do 

material 
- - 01 1,19 01 00,68 

Total 28 100,00 119 100,00 147 100,00 

Fonte: HMWG –   NATAL/RN, 2010.  

 

Quanto a causa do acidente (Tabela 4), 89 (60,54%) dos profissionais de enfermagem 

informaram que o descuido profissional foi a principal causa do AT. Quando analisamos por 
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categoria profissional, 15 (75,00%) dos enfermeiros e 74 (88,09%) dos técnicos/auxiliares 

também relataram ser o descuido o motivo para a ocorrência desses eventos. 

Mafra et al., 2008 em estudo no município de Sete Lagoas (MG) sobre a importância 

para os enfermeiros do uso de equipamentos de proteção individual em um serviço móvel de 

urgência, evidenciaram que 58,33% disseram ser a displicência a maior causadora de 

acidentes.  

Nishide, Benatti, Alexandre (2004) perceberam que a falta de atenção foi o motivo 

mais alegado entre os trabalhadores de enfermagem pelo acontecimento dos acidentes. Esse 

dado, somado à não utilização do EPI correto/descuido, ao condicionamento de reencapar 

agulha, permite compreender que 33% dos motivos estão relacionados a um sentimento de 

culpa do trabalhador pelo acidente do trabalho acontecido.  

Alguns motivos estão relacionados com materiais ou circunstâncias que ocorrem 

durante o trabalho, como a obstrução do sistema hemodialítico, a grande quantidade de drenos 

e cateteres e/ou o acidente como um acontecimento inesperado. Esses motivos perfazem 30% 

e não são previstos ou esperados que ocorram (NISHIDE, BENATTI, ALEXANDRE, 2004). 

Soerensen et al., (2009) em um serviço de urgência no interior de São Paulo 

perceberam que para os trabalhadores que sofreram os acidentes, as situações que mais 

contribuíram foram agitação do paciente, operações de resgate, distração e estresse.  

Nishide, Benatti, Alexandre (2006) comentam que 60% dos acidentes ocorreram pela 

falta de uso dos EPIs. Observaram também que os trabalhadores avaliam o procedimento e 

julgam a necessidade de uso do EPI, não valorizando a real importância na prevenção dos 

acidentes ocupacionais. 

Chiod, Marziale, Robazi (2007) em análise sobre acidentes de trabalho em um 

Hospital de Campinas (SP) detectaram que o motivo do acidente alegado foi a fatalidade 

(34%), às condições de trabalho (30%). 

Embora reconhecendo as condições de trabalho como causa do acidente, os 

trabalhadores não dão o passo seguinte que seria questionar a organização do trabalho na 

instituição quanto à periculosidade existente e aos motivos que geraram os infortúnios. Estes 

se apresentam para eles como algo natural, fatal e inevitável (BENATTI, 2001). 
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5.4 EVOLUÇÃO DO ACIDENTE DE TRABALHO QUANTO AO AFASTAMENTO 

DO SERVIÇO, PRESENÇA DE SEQUELA E REABILITAÇÃO 

 

 
Gráfico 06-  Distribuição dos profissionais 

da equipe de enfermagem 

quanto ao afastamento do 

trabalho. 
Fonte: HMWG – NATAL/RN, 2010.  

 

 

 
Gráfico 07-   Distribuição dos profissionais 

da equipe de enfermagem 

quanto ao tempo de 

afastamento do trabalho. 
Fonte: HMWG – NATAL/RN, 2010.  

 

 

Com relação ao afastamento do trabalho após o acidente (Gráfico 06), 15,38% 

precisaram de afastamento do serviço, após sofrerem o evento acidentário. Podemos atribuir 

este dado, pelo fato das lesões não apresentarem gravidade que exigisse o profissional se 

ausentar das suas atividades. 

Contribuindo com dados similares aos nossos, Ribeiro, Shimizu (2007) ao estudarem 

os acidentes de trabalho em Brasília (DF) constataram que 88,15% não se afastaram do 

trabalho, uma vez que as lesões não requereram repouso para a sua recuperação. Bezerra 

(2000) ao trabalhar com os ATs na equipe de enfermagem de um hospital estatal de Natal 

(RN), percebeu que 49 (68,06%) não necessitaram de afastamento e 23 (31,94%) precisaram 

de um tempo para sua recuperação. 

Nicolete (2001) ao pesquisar sobre o conhecimento e a ocorrência do acidente de 

trabalho em um hospital geral de Natal (RN) percebeu que 50,00% da população estudada, 

não tiveram necessidade de afastamento após a ocorrência do acidente, 13,00 % necessitaram 

e 37% não responderam a esta  questão do instrumento de pesquisa. 

Ruiz, Barboza, Soler (2004) em pesquisa em hospital do interior de São Paulo (SP) 

perceberam que dos 861 acidentes estudados, 652 (75,7%) não necessitaram de afastamento. 

Dados semelhantes foram observados por Nunes et al., (2006) ao pesquisarem sobre a 

notificação de acidentes em Londrina (PR) quando 37,9% não necessitaram afastar-se do 

trabalho para tratamento.  
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Silva et al., (2007) ao pesquisar o retorno ao trabalho de profissionais com desordem 

musculoesquelética, em Pelotas (RS), evidenciaram que o afastamento do trabalho acarreta 

perdas em todos os sentidos seja pessoais, familiares, sociais e econômicas. Desta forma, é 

importante, tanto para os indivíduos como para a sociedade, o retorno dos trabalhadores ao 

ambiente de trabalho. Contudo, essa volta ao trabalho pode e ser influenciada por fatores 

psicológicos, sociais, médicos, reabilitação, local de trabalho, sistemas de benefícios, idade e 

grau de escolaridade. 

No Gráfico 07, relacionamos o tempo de afastamento do profissional das atividades 

após o acidente e vemos que 81,25% afirmaram ter se afastado até 15 dias, enquanto que 

18,75% esse tempo ultrapassou os 15 dias. 

Trazendo dados similares aos encontrados em nosso estudo, Bezerra (2000) ao 

trabalhar com ATs na equipe de enfermagem de um hospital estatal de Natal (RN) encontrou 

que, dos profissionais que precisaram de afastamento, 17 (73,91%) o fizeram por um período 

de até 15 dias e 06 (26,09%) mais de 15 dias. É importante dizer que, nestes profissionais com 

maior tempo de afastamento, as lesões acometidas foram luxações e/ou fraturas, as quais 

demandam grande período de recuperação. 

Ruiz, Barboza, Soler (2004) em pesquisa sobre os acidentes de trabalho em um  

hospital do interior de São Paulo (SP) perceberam que dentre os 209 (24,3%) trabalhadores 

que foram afastados do trabalho, 57,9% o tempo foi inferior a 10 dias; enquanto 7,0% tiveram 

tempo igual ou superior a 30 dias, e 12,4% das CATs que tiveram afastamento registrado, não 

estava especificado o número de dias concedidos para tratamento.  

Ribeiro, Shimizu (2007) ao estudarem os acidentes de trabalho em Brasília (DF) 

observaram que 79,6% levaram de dois a 60 dias de afastamento desde o acidente até o início 

da reabilitação.  

Nunes et al., (2006) ao pesquisar sobre a notificação de acidentes em Londrina (PR) 

detectaram que dentre os trabalhadores atendidos, 56,1% afastaram-se entre um a 15 dias, 

3,6% entre 16 e 30 dias, e 2,4% por mais de 30 dias. 

Neste período de afastamento, é concedido ao trabalhador, segundo o Decreto 

3.048/99, o benefício auxílio doença. No caso dos trabalhadores com carteira assinada, 

quando o afastamento for até 15 dias, o auxílio é pago pela empresa contratante, e nos casos 

em que este tempo é superior a 15 dias, o benefício é pago pela Previdência Social (BRASIL, 

2009). 
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Silva et al., (2007) ao pesquisar o retorno ao trabalho de profissionais com desordem 

musculoesquelética em pesquisa realizada em Pelotas (RS), verificaram que quanto maior o 

período da licença médica, mais difícil é o retorno do trabalhador ao emprego. 

Com relação aos dados de nosso estudo, no que diz respeito a variável tipo de sequela 

após o acidente de trabalho, 83,65% dos pesquisados informaram não ter apresentado sequela 

e 13,46% relataram sequelas do tipo emocional e 2,88% físicas. 

Sêcco et al., (2008) afirmam que em seu estudo sobre acidentes de trabalho em 

hospital da região sul do Brasil, os ATs provocaram em muitos momentos um desgaste 

emocional do profissional, bem como problemas éticos e legais que envolveram o 

trabalhador, pacientes e a instituição. 

Kurg e Somavilla (2004) afirmam, através de sua pesquisa sobre a atuação do 

enfermeiro com o acidentado do trabalho (RS) que os indivíduos portadores de lesões 

decorrentes de sua atividade laboral são identificados como indivíduos incapazes para o 

trabalho e para a vida social.  

Os autores referem que esses trabalhadores são discriminados e prejudicados 

diretamente em suas relações profissionais, familiares e sociais, devido ao preconceito da 

sociedade em que convivem, em relação às seqüelas físicas do acidente e sofrem brutalmente 

com a existência destas e com as repercussões sociais, profissionais e afetivas advindas do 

acidente de trabalho (KURG; SOMAVILLA 2004). 

Diferente dos dados de nosso estudo, Ribeiro, Shimizu (2007) ao estudarem os 

acidentes de trabalho em Brasília (DF) encontraram grande ocorrência de sequelas físicas 

decorrentes do trauma de mão, principalmente a dominante. Esta situação frequentemente 

ocasiona maior dificuldade no retorno ao trabalho, devido ao maior comprometimento no 

desempenho das atividades ocupacionais. 

Com relação às sequelas físicas, estas podem determinar alterações na qualidade de 

vida, trazendo implicações de alto custo diretos e indiretos, de ordem econômica e social, que 

incluem tratamento, afastamento temporário ou permanente do trabalho, sequelas motoras, 

psicológicas, comportamentais e cognitivas.  

Sabemos que os ATs, mais do que qualquer outra doença, representam um alto custo 

na reabilitação das vítimas que incluem, além dos gastos previdenciários, a desestruturação 

das famílias (WHITAKER, 1993; SMITH; LEGGAT; TAKAHASHI, 2005; RIBAS FILHO 

et al., 2002) 

Trazendo outra variável de nossa pesquisa, com relação à reabilitação após o 

acidente de trabalho, 97,12% não necessitaram e 2,88% fizeram uso da reabilitação. Estes 
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dados confirmam a pouca ocorrência de sequelas nos profissionais pesquisados em nosso 

estudo, o que consequentemente faz os trabalhadores não necessitarem de reabilitação. 

Confirmando os dados encontrados em nosso estudo, Bezerra (2000) ao trabalhar com 

ATs na equipe de enfermagem de um hospital estatal de Natal (RN) detectou que os 

participantes da pesquisa não informaram dados que comprovassem a ocorrência de sequelas, 

bem como a necessidade de reabilitação. 

Silva et al., (2007) ao pesquisar o retorno ao trabalho de profissionais com desordem 

musculoesquelética, em Pelotas (RS), perceberam que ao retornar ao seu ambiente de 

trabalho, além da reabilitação física e psicológica, do suporte familiar e social, também é 

importante a participação da empresa e o apoio dos colegas de trabalho.  

Estudando pacientes com lesões da extremidade superior relacionadas ao trabalho, 

Cheng et al. (2002) encontraram uma média de sete dias entre a lesão e o início da 

reabilitação. 

Souza et al., (2008) pesquisando acidentes de trabalho em Belo Horizonte (MG), 

detectou que a maioria dos profissionais procura o serviço de reabilitação especializada até 60 

dias após o acidente (79,6%); para com lesão tendinosa nervosa ou amputação, esse tempo cai 

para até 30 dias de lesão na maioria dos casos. 

Nesse sentido, considera que o acidente pode ter como consequência o afastamento do 

trabalhador, a perda ou redução da sua capacidade para o trabalho ou a morte, o INSS, por 

meio da perícia médica. Esta avaliação objetiva analisar a situação e disponibilizar, de acordo 

com o Decreto 3.048/99, alguns benefícios ao segurado como reabilitação profissional, 

auxilio doença, auxílio acidente, aposentadoria por invalidez e pensão ao dependente por 

morte do profissional (BRASIL, 1999). 

Ainda sobre essa temática, considerando exclusivamente os gastos do INSS com 

benefícios e sequelas decorrentes desses eventos, somado aos custos com aposentadorias 

especiais no Brasil em 2008, essas despesas chegaram a um valor da ordem de R$ 11,60 

bilhões naquele ano. Se forem adicionadas a este valor, despesas como o custo operacional na 

área da saúde e afins, o custo, no Brasil, atinge um montante da ordem de R$ 46,40 bilhões 

(BRASIL, 2009).  

Smith, Leggat e Takahashi (2005) acrescentam que o custo que o Estado tem com a 

continuidade da assistência a exposições de alto risco biológico e posterior soroconversão, 

chega a um milhão de dólares por cada caso. 

 



                                        
 
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSÕES 
 

“A felicidade é coisa sem jeito, mas com ela eu me ajeito. Não a forço para que seja 

como quero, apenas acolho sua chegada, quando menos espero”. 

 

(Padre Fábio de Melo) 
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6  CONCLUSÃO 

 

Baseando-se nos objetivos propostos para a realização deste estudo e nos resultados 

detectados, podemos concluir:   

 

Quanto à caracterização pessoal da equipe de enfermagem 

 

Dos 176 profissionais de enfermagem estudados, 31 (18,61%) encontram-se na faixa de 36 a 

40 anos de idades; 30 (17,4%) de 31 a 35 anos, 30 (17,4%) 41 a 45 anos; 148 (84,09%) são do 

sexo feminino e 28 (15,09%) masculino; 96 (55,68%) concluíram o ensino médio, 53 

(28,97%) o superior completo e 27 (15,34%) o incompleto. 

 

Quanto à caracterização profissional da equipe de enfermagem 

 

Dentre os 176 profissionais, 53 (30,11%) tinham formação profissional de enfermeiros e 123 

(69,88%) de técnicos e auxiliares de enfermagem; 44 (25,00%) possuíam ocupação 

profissional de enfermeiro, e 132 (75,00%) de técnico/auxiliar de enfermagem; 45 (25,56%) 

com tempo de serviço na enfermagem entre 15 a 20 anos e 11 meses, 45 (25,56%) acima de 

20 anos, 35 (19,88%) 10 a 14 anos e 11 meses; 53 (30,11%) possuem de tempo de serviço na 

instituição de 10 a 14 anos e 11 meses, 30 (17,04%) de 5 a 9 anos e 11 meses, 28 (15,90%) de 

1 a 4 anos e 11 meses; 79 (44,88%) atuam nos setores da UTIs, 47 (26,70%) na urgência e 20 

(11,36%) atendimento Clínico; 55 (31,25%) apresentaram tempo de serviço no setor de 

trabalho atual de 1 a 4 anos e 11meses, 49 (27,84%) 5 a 9 anos e 11 meses, 41 (23,29%) 

menos de 1 ano; 110 (62,50%) trabalha no setor porque gostam, 30 (17,04%) por outro 

motivo, 29 (16,47%) por imposição; 161 (91,47%) com jornada de trabalho semanal de 30 a 

40 horas e 15 (8,52%) de 41 a 60 horas; 90 (51,13%) possuem outro emprego e 86 (48,86%) 

tinham apenas um. 

 

Quanto a informação sobre Acidentes de Trabalho na equipe de enfermagem 

 

Dos 176 profissionais estudados, 167 (94,88%) informaram saber sobre acidente de trabalho e 

09 (5,11%) disseram não saber; 96 (54,54%) conhecem as normas sobre os acidentes de 

trabalho e 80 (45,45%) informaram não conhecer; 43 (44,79%) adquiriram estas informações 

através de palestras, 27 (28,12%) outros e 26 (27,08%) em cursos; 103 (58,52%) consideram 
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a abordagem do tema acidentes de trabalho muito importante nos cursos de enfermagem; 63 

(35,79%) disseram ser importante e 10 (5,68%) consideram o tema sem importância; 92 

(52,27%) consideram a abordagem do tema acidentes de trabalho no local de trabalho 

importante, 67 (38,06%) 14 (7,95%) sem importância e 3 (1,70%) pouco importante; 372 

(87,73%) consideram a educação como sugestão para diminuir a ocorrência dos acidentes de 

trabalho na enfermagem e 52 (12,26%) afirmaram ser as vacinações;  

 

Quanto aos dados sobre o acidente de trabalho ocorrido na enfermagem 

 

Dos 176 profissionais da equipe de enfermagem, 72 (40,90%) não sofreram acidente de 

trabalho, 69 (39,20%) sofreram um acidente, 19 (10,79%) 2 acidentes, 12 (6,81%) 3 acidentes 

e 4 (2,27%) mais de seis; 47 (36,19%) não notificaram nenhum acidente de trabalho, 37 

(44,76%) comunicaram todos os acidentes e 20 (19,04) notificaram alguns; 47 (70,14%) dos 

acidentes não foram notificados por não haver valorização do acidente, 15 (22,38%) disseram 

não haver rotina para notificação e 05 (7,46%) desconhecia a notificação; 60 (57,69%) 

realizava o cuidado com o paciente no momento do acidente de trabalho, 38 (36,53%) 

manuseava material; 47 (45,19%) dos acidentes ocorreram nas UTIs, 44 (42,30%) nas 

urgências, 09 (8,65%) atendimento clínico; 50 (48,07%) trabalhavam no turno noturno 

durante a ocorrência do acidente de trabalho, 37 (35,57%) no matutino e 17 (16,30%) 

vespertino,78 (75,00%) trabalhavam em horário normal, 24 (23,07%) dobrava plantão; 69 

(66,34%) tiveram lesão perfurocontusa, 11 (10,57%) contusão, 10 (9,61%) entorse, 6 (5,76%) 

escoriação, 6 (5,76%) outras lesões e 2 (1,92%) fratura; 86 (82,69%) tiveram os membros 

superiores como a região do corpo mais atingida, 7 (6,73%) nos membros superiores; com 

relação ao objeto causador 64 (61,53%) foram agulha, 14 (13,46%) queda por escorregão, 6 

(5,76%) vidro, 5 (4,80%) peso do material, 4 (3,84%) instrumental, 4 (3,84%) contato com 

secreção purulenta, 3 (2,88%) peso do paciente, 2 (1,92%) contato com sangue e 2 (1,92%) 

queda de móveis; com relação a cauda do acidente, na visão do profissional de enfermagem, 

89 (60,54%) acreditam ter ocorrido por descuido, 17 (11,56%) por falta do uso de 

Equipamentos de Proteção Individual, 14 (9,52%) por falta de conhecimento;  

 

Quanto à evolução do acidente de trabalho 

 

Quanto a necessidade de afastamento do trabalho após o acidentes, 88 (85,57%) não 

precisaram e 16 (15,38%) se afastaram do trabalho; 13 (81,25%) se ausentaram do trabalho 
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até 15 dias após o acidente e 3 (18,75%) mais de 15 dias; com relação ao tipo de sequela, 87 

(83,65%) não tiveram sequelas, 14 (13,33%) apresentaram sequelas emocionais e 3 (2,85%) 

físicas; 101 (97,11%) não necessitaram de reabilitação após o evento e 3 (2,85%) 

necessitaram;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

“A persistência é o caminho do êxito”. 

(Charles Chaplin) 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O meu despertar para os estudos na área da enfermagem do trabalho, os quais 

culminaram no desenvolvimento desta dissertação, ocorreram a partir do momento em que 

comecei a perceber, durante os alunos atuavam no campo prático sem se preocupar com os 

riscos ocupacionais no ambiente hospitalar. 

Neste período, comecei a atuar como enfermeira assistencial em um setor de 

quimioterapia ambulatorial, onde muitas vezes observava que os profissionais de enfermagem 

manipulavam os quimioterápicos durante a administração, sem a utilização dos equipamentos 

de proteção individual. Percebi também que não havia, neste setor, medidas preventivas de 

proteção a saúde do trabalhador de enfermagem bem como condutas a serem tomadas no 

momento de um acidente. 

Assim, comecei a estudar sobre esta temática e a cursar uma especialização em 

enfermagem do trabalho com o intuito de melhorar a minha prática profissional neste campo 

de atuação. Neste momento, tive a oportunidade de aprofundar meus conhecimentos sobre 

esta temática e a perceber, através da troca de experiências em sala de aula com outros 

profissionais de enfermagem e com professores especialistas na área, como os profissionais da 

saúde e, principalmente os da enfermagem desconhecem e não aderem às medidas de 

prevenção contra as doenças ocupacionais e os acidentes de trabalho. 

Desta forma, desenvolvi, juntamente com minha orientadora que trabalha com 

temáticas dentro das violências, acidentes e causas externas, esta dissertação de mestrado, e 

coletamos nossos dados em um hospital de referência em urgências no Estado do Rio Grande 

do Norte.  

Durante o período de coleta de dados, fomos bem acolhidos pelos profissionais de 

enfermagem pesquisados, porém houve algumas dificuldades, como a falta de tempo do 

profissional e o estresse com as sobrecargas enfrentadas no trabalho, o que dificultava este 

profissional a participar da pesquisa. 

Também detectei a falta de vontade da de alguns profissionais de enfermagem em 

contribuir com a pesquisa cientifica na própria área, o que me chamou bastante atenção. Este 

fato pode ser explicado pela não valorização da pesquisa como forma de melhoria de sua 

prática profissional e da assistência por ela prestada. Foi perceptível também a resistência de 

muitos para informar que sofreram um acidente, pois que para eles parecia denotar vergonha 

em afirmar que cometeram algum erro na execução de suas outros profissionais. 
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Em contrapartida, percebemos que muitos profissionais, ao serem convidados a 

participar da entrevista, utilizavam a situação para desabafar e denunciar sobre as dificuldades 

vivenciadas por eles no ambiente de trabalho e a falta que eles sentiam de palestras, cursos e 

outras medidas preventivas na instituição pesquisada. Em muitos momentos, percebemos que 

as perguntas presentes em nosso formulário, levantavam discussões e reflexões sobre o tema, 

com outros profissionais do setor em que estava trabalhando. Este fato, para mim foi positivo, 

pois alcançou uma das minhas intenções com este estudo, que é o de contribuir para o 

profissional refletir e repensar, em sua prática profissional, sobre os riscos a que estão 

susceptíveis. 

Com relação às pesquisas feitas na área de enfermagem do trabalho, percebi por meio 

de minhas pesquisas bibliográficas, que existem muitos trabalhos de âmbito nacional e 

internacional, porém poucos na região nordeste. Assim, conclui-se, ser prioritário dar 

continuidade à realização de investigações nessa temática e, ao mesmo tempo, investir no 

desenvolvimento de pesquisas direcionadas na prevenção do evento acidentário, contribuindo 

para a manutenção e melhoria da qualidade de vida no trabalho dos profissionais de 

enfermagem que atuam, tanto nos serviços de urgência e nas unidades de terapia intensiva, 

como em todos os outros setores que compõem uma instituição hospitalar. 

Esperamos que a realização deste estudo possa instrumentalizar os profissionais de 

enfermagem, sobre o modo de lidar com a ocorrência do acidente de trabalho, como prevenir 

sua ocorrência, conhecer e exigir, das instituições de saúde junto às legislações existentes, um 

ambiente de trabalho seguro e livre de riscos que afetem a saúde do profissional. 
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“Foi o tempo que perdestes com a tua rosa, que fez a tua rosa tão importante”. 
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“Antes de sentirmos que somos bons mestres, estejamos seguros de que somos bons 
estudantes”. 

 
(Pitágoras) 
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GLOSSÁRIO 

 

 

 

 

SAUDE DO TRABALHADOR  Um corpo de práticas teóricas interdisciplinares - 

técnicas, sociais, humanas - e interinstitucionais, 

desenvolvidas por diversos atores situados em 

lugares sociais distintos e informados por uma 

perspectiva comum resultante de todo um 

patrimônio acumulado no âmbito da Saúde 

Coletiva. 

 

ANUÁRIO ESTATÍSTICO 

DOS ACIDENTES DE 

TRABALHO (AEAT) 

Instrumento de trabalho para os profissionais que 

desempenham atividades nas áreas de saúde e 

segurança do trabalhador, para a divulgação de 

informações estatísticas sobre acidentes do 

trabalho pelo Ministério da Previdência Social e o 

Ministério do Trabalho e Emprego. 

 

COMUNICAÇÃO DE 

ACIDENTES DE TRABALHO 

(CAT) 

 

Obtenção de informações mais pormenorizadas 

acerca dos riscos ambientais do trabalho e 

ocorrências quanto aos acidentes, doenças 

profissionais e do trabalho, a fim de subsidiar 

políticas de prevenção e fiscalização das empresas. 

 

EQUIPAMENTO DE 

PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

(EPI) 

São quaisquer meios ou dispositivos destinados a 

ser utilizados por uma pessoa contra possíveis 

riscos ameaçadores da sua saúde ou segurança 

durante o exercício de uma determinada atividade. 

 

PRECAUÇÕES PADRÃO Recomendações a serem adotadas no atendimento 

de todo e qualquer paciente independente de seu 

diagnóstico. 
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RISCOS OCUPACIONAIS Probabilidade de ocorrer acidente ou doença na 

realização de atividades em função da sua 

exposição a fatores de riscos no ambiente de 

trabalho. 

 

URGÊNCIA Necessidade imediata, aguda de um indivíduo ou 

população, com ou sem risco potencial de vida, 

cujo portador necessita de assistência médica 

imediata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
APÊNDICES 

 
“Uma pessoa é capaz de conseguir qualquer coisa se o seu entusiasmo não tiver limites”.  

 
(Charles Schwab) 
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APÊNDICE A – Ofício a Diretora da Instituição 
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APÊNDICE B – Declaração da Instituição  
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APÊNDICE C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 CURSO DE MESTRADO 

Campus Universitário, s/n, BR 101 – Lagoa Nova – Natal/RN – CEP: 59072-970 

Fone/fax: (84) 3215 – 3196. E-mail: pgenf@pgenf.ufrn.br 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa “ACIDENTES DE TRABALHO 

ENTRE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM QUE ATUAM NAS UNIDADES DE 

TERAPIA INTENSIVA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM HOSPITAL DE 

REFERÊNCIA-NATAL/RN” que é coordenada e desenvolvida por Glaucea Maciel de 

Farias, juntamente com Rafaela Costa de Medeiros, Ana Cristina F. de Oliveira e Ilana 

Barros Gomes. Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a 

qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou 

penalidade. 

Essa pesquisa tem como objetivos: Caracterizar os Acidentes de Trabalho, sofridos pelos 

profissionais da equipe de enfermagem, nas Unidades de Terapia Intensiva e de Urgência e 

Emergência em Hospital de referência em Natal/RN. Identificar os fatores que contribuem 

para os acidentes de trabalho. Identificar o conhecimento dos profissionais da equipe de 

enfermagem com relação aos riscos para os acidentes de trabalho. Conhecer os procedimento 

adotados após cada acidente de trabalho sofrido. Caso decida aceitar o convite, você será 

submetido (a) ao (s) seguinte(s) procedimentos: responderá a um formulário sobre alguns 

dados pessoais e profissionais e também sobre a sua vivência pessoal com os acidentes de 

trabalho no setor de trabalho. 

Os riscos envolvidos com sua participação são mínimos: você apenas responderá ao 

questionário e não será identificado ou penalizado por nenhuma questão respondida. Você 

terá os seguintes benefícios ao participar da pesquisa: você não receberá nenhum benefício 

diretamente. No entanto, com esta pesquisa, estará cooperando para o conhecimento dos 

acidentes laborais no seu local de trabalho, de forma a contribuir para formulação de ações ou 

políticas que venham favorecer a diminuição desse fenômeno e a trazer uma melhoria no seu 

mailto:pgenf@pgenf.ufrn.br
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desempenho profissional. Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será 

identificado em nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação 

dos resultados será feita de forma a não identificar os voluntários. Se você tiver algum gasto 

que seja devido à sua participação na pesquisa, você será ressarcido, caso solicite. Em 

qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, 

você terá direito à indenização. Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que 

você tiver a respeito desta pesquisa poderá perguntar diretamente para Glaucea Maciel de 

Farias no endereço: Departamento de Enfermagem - Campus Universitário no Bairro Lagoa 

Nova, CEP 59072-970, Natal/RN, ou pelo telefone 3215 3196. Dúvidas a respeito da ética 

dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN no 

endereço Campus Universitário no Bairro Lagoa Nova, Caixa Postal 1666, CEP 59072-970, 

Natal/RN ou pelo telefone (84)3215-3135. 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e 

benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa “ACIDENTES 

DE TRABALHO ENTRE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM QUE ATUAM NAS 

UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM 

HOSPITAL DE REFERÊNCIA-NATAL/RN”. 

 

Participante da pesquisa:     

 

Assinatura (por extenso) 

Pesquisador responsável: 

 

 

Glaucea Maciel de Farias - Rua Jerônimo de Albuquerque, 3621, Bairro Candelária, 

CEP59064-650, Natal/RN. Telefone 3215 3196. 

 

Comitê de Ética e Pesquisa - Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova. Caixa Postal 

1666, CEP 59072-970 Natal/RN. Telefone (84)3215-3135. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dedo Polegar Direito 
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APÊNDICE D – Instrumento de Coleta de Dados 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERA DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

Campus Universitário, BR 101, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP: 59072-970. 

Fone/fax: (84) 3215-3196. Email: pgenf@pgenf.ufrn.br 

 

FORMULÁRIO PARA ENTREVISTA COM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM 

 

A IDENTIFICAÇÃO PESSOAL                                                                                          FICHA Nº_______ 

A1 Idade  _______________ 

 

(  ) 

A2 Sexo 1(  ) Masculino  2(  ) Feminino (  ) 

A3 Grau de escolaridade 1(  )Ensino Fundamental Completo (  ) 

 2(  )Ensino Médio Incompleto   

 3(  ) Ensino Médio Completo  

 4(  ) Ensino Superior Incompleto  

 5(  ) Ensino Superior Completo  

B IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

B1 Formação profissional 1(  ) Enfermeiro 3(  ) Aux. Enfermagem (  ) 

  2(  ) Téc. de Enfermagem   

B2 Ocupação profissional 1(  ) Enfermeiro 3(  ) Aux. Enfermagem (  ) 

  2(  ) Téc. de Enfermagem   

B3 Tempo de serviço na 

enfermagem: 

 (  ) 

 __________anos  

   

B4 Tempo de serviço na 

Instituição: 

 

__________anos 

(  ) 

   

B5 Setor de trabalho :_____________________________________________________________________ 

 

(  ) 

B6 

 

Tempo de serviço no setor que trabalha atualmente:      __________anos (  ) 

B7 Motivo que o levou a 

trabalhar no setor 

1(  ) Porque gosta 3(  ) Tem especialização (  ) 

 2(  ) Por imposição 4(  ) Outros (especificar)_________________ 

_____________________________________ 

 

 

B8 Qual a sua jornada de trabalho semanal nesta instituição?          __________horas 

 

(  ) 

B9 Possui outro emprego? 1(  ) Sim 2(  ) Não 

 

(  ) 

B10 Se a resposta for positiva, qual a jornada de trabalho no outro emprego?     __________anos 

 

(  ) 

C CONHECIMENTO SOBRE ACIDENTES DE TRABALHO 

C1 Sabe o que é acidente de 

trabalho? 

1(  ) Sim.  2(  ) Não (  ) 

     

C2 Conhece as normas de 

acidentes de trabalho? 

1(  ) Sim 2(  ) Não (  ) 

    

 

 

 



 

                                                                                                                                    Apêndices 

 

 

142 

C3 Se a resposta for positiva, 

onde adquiriu esta 

informação? 

1(  ) Em cursos 4(  ) Outros (especificar)_________________ (  ) 

 2(  ) Em palestras _____________________________________  

    

C4 Como você vê a 

abordagem do tema 

Acidente de Trabalho nos 

cursos de enfermagem? 

1(  ) muito importante 4(  ) pouco importante (  ) 

 2(  ) importante 5(  ) sem importância  

    

C5 E em relação a abordagem 

deste tema no trabalho? 

1(  ) muito importante 

2(  ) importante 

4(  )pouco importante 

5(  ) sem importância 

(  ) 

C6 

 

O que sugere como 

tentativa para diminuir o 

número de acidentes na 

enfermagem? Escolha no 

MÁXIMO 03 opções: 

1(  ) inclusão deste tema nos 

cursos de formação 

profissional 

2(  ) orientação sobre o tema 

no seu local de trabalho 

3(  ) participação em cursos 

de atualização profissional 

sobre o tema 

4) (  )vacinação contra 

hepatite tipo B 

 

 

5) (  ) vacinação contra o tétano 

6) (  ) participação em palestras que abordem 

este tema 

7(  ) outros (especificar) _________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

8 (  ) Não tem sugestão 

(  ) 

C7 Para você, como é 

considerado o acidente de 

trabalho nessa instituição? 

 

1. (  ) muito importante 

2. (  ) importante 

 

 

3. (  ) pouco importante 

4. (  ) sem importância 

 

 

 

D DADOS SOBRE O ACIDENTE DE TRABALHO OCORRIDO 

D1 Ocorrência de alguns 

acidentes de trabalho, 

COM VOCÊ. 

1(  ) não sofreu nenhum 

acidente 

2(  ) 1 acidente 

3(  ) 2 acidentes 

4(  ) 3 acidentes 

 

5(  ) 4 acidentes 

6(  ) 5 acidentes 

7(  ) 6 acidentes 

8(  ) mais de 6 acidentes 

(  ) 

 Se você NÃO SOFREU nenhum acidente encerre a entrevista 

 Se você SOFREU 01 OU MAIS ACIDENTES, responda as PRÓXIMAS QUESTÕES levando em 

consideração, apenas, o ÚLTIMO acidente ocorrido. 

D2 

 

O acidente de trabalho foi 

notificados? 

1(  ) nenhum foi notificado 

2(  ) todos foram notificados 

3(  ) alguns foram notificados. 

Quantos?_____________________________ 

(  ) 

     

D3 Nos casos NÃO 

notificados qual o motivo 

alegado? 

1(  ) Desconhecimento da 

necessidade 

3(  ) Não existe rotina para notificação 

4(  ) Outros (especificar) ________________ 

(  ) 

 2(  ) Não valorizou o acidente _____________________________________ 

_____________________________________ 

 

 

D4 Atividade exercida no 

momento do último 

acidente: 

1(  ) Transporte de paciente 

2(  ) Cuidado com paciente 

3(  ) Relacionada a preparo e 

manuseio de material 

(instrumental, utensílios, etc) 

4(  ) Relacionada a equipamentos 

5(  ) Outra (especificar) _________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

(  ) 

D5 Local onde ocorreu o 

acidente: 

1(  ) UTI cardiológica 

2(  ) UTI geral 

3(  ) UTI pediátrica 

4(  ) Semi intensiva 

Bernadete 

5(  ) Triagem 

 

6(  ) Atendimento Clínico 

7(  ) Observação 

8(  ) Politrauma 

9(  ) Reanimação 

10(  ) Ortopedia  

11(  ) Urgência Pediátrica 

 

(  ) 

D6 Qual era o seu turno de 

trabalho? 

1(  ) Matutino 

2(  ) Vespertino 

3(  ) Noturno  

D7 No momento do acidente 

qual era a sua escala de 

serviço? 

1(  ) Horário normal 4(  ) Compensação (  ) 

 2(  ) Dobra de plantão 

3(  ) Troca de plantão com o 

5(  ) Outra (espeficicar)__________________ 

_____________________________________ 
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colega _____________________________________ 

 

D8 Tipo de lesão: 1(  ) Contusão 5(  ) Luxação (  ) 

  2(  ) Perfuração 

3(  ) Entorse 

4(  ) Fratura 

6(  ) Escoriação 

7(  ) Queimadura 

8(  ) Outras (especificar)_________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

 

 

D9 Região do corpo atingida: 1(  ) Cabeça 4(  ) Membro superior  (  ) 

  2(  ) Pescoço 

3(  ) Tronco 

5(  ) Membro inferior 

6(  ) Mais de uma região (especificar) ______ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

 

D10 Objeto ou atividade 

causador (a): 

1(  ) Agulha 

2(  ) Seringa 

9(  ) Peso ao arrastar objetos, móveis ou 

equipamentos 

(  ) 

 3(  ) Instrumental 10(  ) Contato com sangue  

 4(  ) Vidro 

5(  ) Queda por escorregão 

6(  ) Queda de móveis 

7(  ) Peso do paciente 

8(  ) Peso do material 

11(  ) Contato com secreção purulenta 

12(  ) Contato com fezes 

13(  ) Contato com urina 

14(  ) Contato com medicamentos 

15(  ) Contato com soluções de limpeza 

16(  ) Outro (especificar)_________________ 

_____________________________________ 

 

 

D11 Qual a causa deste acidente de trabalho na sua opinião? 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

(  ) 

  

  

E EVOLUÇÃO DO ACIDENTE DE TRABALHO 

E1 

 

Precisou afastamento do 

trabalho? 

1(  ) Sim 

 

2(  ) Não (  ) 

E2 Em caso positivo, qual o 

tempo de afastamento? 

1(  ) Até 15 dias (  ) 

 2(  ) Mais de 15 dias – Quantos dias?_________________________________ 

 

 

E3 Resultou em algum tipo 

de seqüela? 

1(  ) Física (especificar) ___________________________________________ 

2(  ) Emocional (especificar) _______________________________________ 

3(  ) Não 

(  ) 

E4 Necessitou de 

reabilitação? 

1(  ) Sim. Qual?__________________________ 2(  ) Não (  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 

“O segredo é não correr atrás das borboletas... É cuidar do jardim para que elas venham até 
você”.  

(Mário Quintana) 
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Anexo A - Declaração de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN 

 


