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FÓRUM ACIDENTES DO TRABALHO - 56º Encontro Presencial 

Faculdade de Saúde Pública, 26 de outubro e 2016 

Tema: Trabalho na enfermagem e os acidentes com material biológico. 

Relatório do Comentarista/Debatedor 

MARCELO PUSTIGLIONE 

Médico do Trabalho da Divisão Técnica de Vigilância Sanitária do Trabalho (DVST) do Centro de Vigilância Sanitária 

(CVS)/CEREST Estadual da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo; Professor Convidado e Preceptor da 

Disciplina de Medicina do Trabalho do Departamento de Medicina Legal, Ética Médica, Medicina Social e do 

Trabalho da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (Instituto Oscar Freire); Médico do Trabalho desde 

1975; Coordenador do SESMT do Instituto do Coração/HCFMUSP de 1984 a 2010 e do Complexo HCFMUSP de 2010 

a 2013. 

As palavras iniciais são para agradecer aos Professores Rodolfo Andrade Gouveia Vilela e 

Ildeberto Muniz de Almeida pelo convite, para saudar os demais participantes da Mesa e para 

parabenizar o Dr. Kleber dos Santos pela brilhante Tese de Doutorado e pelo merecido Prêmio 

Tese USP 2015. 

Para mim foi motivo de alegria participar deste Encontro, uma vez que, como Diretor do 

SESMT do HCFMUSP na época (2012-2013), tive o prazer de colaborar no processo de 

estruturação e viabilização do projeto base da Tese do Dr. Kleber, realizado no Instituto 

Central (ICHC) do HCFMUSP tendo como sujeitos da pesquisa os profissionais de enfermagem 

desse instituto. Ver este trabalho concluído, apresentado, aprovado e seu autor titulado é 

muito gratificante. Saber do prêmio recebido potencializa a satisfação. 

Em minha análise para embasar os comentários e debates considerei alguns pontos basilares: 

1. A utilização do Modelo de Análise e Prevenção de Acidentes (MAPA)  

A primeira grande contribuição dessa Tese diz respeito à utilização do MAPA em acidentes 

com material biológico, evento que ocorre quase que exclusivamente em estabelecimentos de 

saúde. Isto porque nestes estabelecimentos a dinâmica laboral tem particularidades 

distintivas, bem diferentes das verificadas na indústria, por exemplo. Salientamos também que 

estas particularidades interessam o trabalho como um todo, ou seja, as pessoas, o processo e 

o ambiente, que, em sua essência, dizem respeito à segurança e saúde no trabalho. E é 

exatamente nesse contexto que o MAPA se apresenta como ferramenta de eleição a ser 

aplicada na análise e definição de ações preventivas para o evento em questão, pois está 

apoiada em paradigma sistêmico, epidemiológico e multideterminístico. Ocorre que, por 

conflito de interesses, mesmo na atualidade, este modelo sistêmico e integrativo é 

contraposto pela tradicional ferramenta de análise dos gestores e de muitos técnicos, apoiada 

em paradigma reduzido, focado no evento e oligo ou unideterminístico. 



 

2 
 

 

2. A questão da notificação dos acidentes com material biológico 

Todos os estudiosos chamam a atenção, e nesta Tese não foi diferente, para a questão da 

subnotificação dos acidentes do trabalho, em geral, e, no caso, os que dizem respeito à 

exposição com material biológico potencialmente contaminado. Neste aspecto, pessoalmente, 

consideramos que ao denominarmos esta atitude como subnotificação estamos diminuindo os 

malefícios advindos, porque por trás dela está quase que imperceptível à análise, a não 

notificação. Ora, é fato que acidente não notificado é acidente não ocorrido. Ninguém pode 

investigar, analisar causas de algo que ignora. Em decorrência não é possível implementar 

medidas que reduzam a consequência de um evento que nem sabemos que ocorreu. Não é 

raro na prática, sermos procurados por trabalhador da saúde com diagnóstico de hepatite C, 

por exemplo, que relata antecedente longínquo não notificado de acidente com material 

biológico por meio de material perfurocortante. Ou pior, com diagnóstico de um tumor 

hepático ou de AIDS. Tivessem sido notificados, suas consequências ou desfechos indesejados 

e casos novos teriam grande possibilidade de serem evitados. Além disso, direitos trabalhistas 

teriam sido garantidos, setores ou processos de trabalho de risco poderiam ter sido 

modificados ou melhorados, etc. 

 

A questão é: o que leva o trabalhador envolvido neste tipo de evento a não notificar? 

Dr. Kleber em sua Tese responde esta questão que se associa a situação de constrangimento 

do acidentado que é visto quase sempre como o culpado pelo evento por estar desatento, não 

dominar adequadamente a técnica ou estar apressado para terminar suas tarefas. Em nossa 

experiência como Médico do Trabalho no HCFMUSP durante quase quarenta anos esses 

qualificativos não eram apenas considerados, mas também verbalizados pelas chefias. Desta 

forma o trabalhador envolvido escondia a ocorrência, só se preocupando em fazê-lo quando a 

situação clínica ou sorológica do paciente-fonte o colocava em risco. Assim, a primeira atitude 

pós-evento era consultar o prontuário do paciente. Quando suspeito, notificava. Se não fosse 

portador de hepatite ou HIV, não notificava. Desta forma, o despreparo dos gestores diretos 
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acaba se configurando como um determinante a ser considerado, indicando a necessidade de 

capacitação desses atores. Este é o cenário quando consideramos a notificação com o objetivo 

de abertura de Comunicação de Acidente do Trabalho junto à Previdência Social (CAT), ação, 

aliás, pouco estimulada pelo empregador devido seu impacto nas taxas referentes ao seguro 

de acidentes do trabalho que devem ser pagas e que variam, para mais ou para menos, de 

acordo com a quantidade de eventos ocorridos. 

Quando focamos na notificação ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) 

de relevante importância na vigilância da segurança e saúde no trabalho o cenário é pior, pois, 

além da subnotificação/não notificação temos a má notificação, ou seja, notificações com 

campos não preenchidos, muitos deles de grande importância na análise do evento. E isto, 

apesar da Portaria MS Nº 204 de 17 de fevereiro de 2016 que “define a Lista Nacional de 

Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde 

públicos e privados em todo o território nacional, nos termos do anexo, e dá outras 

providências” incluindo o “acidente de trabalho com material biológico” na “Lista Nacional de 

Notificação Compulsória”, com periodicidade de notificação semanal. Cumpre salientar que a 

referida Portaria em seu Art. 3º  determina que “A notificação compulsória é obrigatória para 

os médicos, outros profissionais de saúde ou responsáveis pelos serviços públicos e privados de 

saúde, que prestam assistência ao paciente, em conformidade com o art. 8º da Lei nº 6.259, de 

30 de outubro de 1975”. Assim, a não e a má notificação, além de dificultar e até inviabilizar as 

ações de vigilância também se configuram como descumprimento da lei.  

3. Alguns dados sobre acidentes do trabalho em serviços de saúde 

De acordo com o TSPV Informativo, em 2014, 10,5% dos acidentes do trabalho ocorreram em 

estabelecimentos de saúde, sendo que 58% envolveram o pessoal da enfermagem. Dados 

levantados pela Divisão Técnica de Vigilância Sanitário do Trabalho (DVST-CEREST Estadual) da 

CCD/CVS/SES-SP junto ao SINAN, referentes ao período de janeiro de 2014 a julho de 2016 

podem ser vistos na tabela abaixo: 

Notificações de acidentes do trabalho com exposição a material  
biológico no período de janeiro de 2014 a julho de 2016 

Período Jan-Dez 
2014 

Jan-Dez 
2015 

Jan-Jul 
2016 

Nº total de notificações de 
acidentes e doenças 
relacionadas ao trabalho 

78.410 77.291 47.533 

Nº total de notificações de 
acidentes do trabalho com 
exposição a material 
biológico 

14.628  
(18,7%) 

14.100 
(18,2%) 

7.918 
(17,0%) 

                                         Fonte: SINAN 
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Em artigo que analisa 13.083 acidentes com material perfurocortante ocorridos no Estado de 

São Paulo em 2014 e notificados ao SINAN, com foco na vacinação para hepatite B, os autores 

mostram que a exposição percutânea foi responsável por 73% dos eventos, enquanto que 12% 

decorreram de exposição de mucosa e 5% de exposição de pele íntegra. Em relação aos EPIs: 

20,62% dos acidentados não usavam luvas, 43,37% não usavam avental, 69,08% não usavam 

óculos e 66,35% não usavam máscara. Quanto à profilaxia por meio de vacinação contra a 

hepatite B, 87% referiam ter sido vacinados e 4% não. Cerca de 8% dos acidentados ignoravam 

sua condição de vacinado. Dos acidentados 44% possuíam AntiHbs ignorado ou não realizado. 

Globulina hiperimune para hepatite B foi indicada em 0,5% dos casos. Os autores ressaltam 

que a maioria dos acidentes do trabalho com exposição a material biológico ocorreram por 

exposição percutânea, o que poderia ser minimizado com a utilização de luvas (não utilizado 

por 21% dos acidentados) e por respingo em mucosas e pele que poderia ser evitado com o 

uso de óculos (69% não usavam) e aventais (43% dos acidentados não utilizavam). Em 12% dos 

casos temos a condição de vacinação contra hepatite B não realizada ou ignorada, fato 

preocupante, visto que mesmo entre os vacinados há a população sem soro-conversão (44% 

potencialmente não protegidos). Os autores concluem que a adesão ao uso dos EPIs entre 

aqueles que sofreram acidentes de trabalho é baixa. Desta forma, a vacinação contra a 

hepatite B acaba sendo uma forma eficaz de proteção do trabalhador. Concluem afirmando 

ser necessário incentivar e explicar a importância da vacinação contra hepatite B, bem como 

garantir sua soroconversão. (PUSTIGLIONE, M ET all. A importância da vacinação contra a 

hepatite B na profilaxia pré-exposição acidental a material biológico contaminado em 

profissionais da saúde. Anais do 16º Congresso Nacional de Medicina do Trabalho, 2016). 

Desta forma, apesar de previnível por vacina, cuja eficácia é de 99%, falhas nos programas de 

vacinação dos trabalhadores podem ser responsáveis pela ocorrência de hepatite B 

ocupacional ou de doença hepática grave dela decorrente. E isto não faz o menor sentido. 

Para agregar mais um dado relevante quanto à não notificação, quando comparamos o 

número de CAT e de notificações ao SINAN no mesmo período observamos que para cada 4 

CAT temos 1 notificação ao SINAN. 

Os dados obtidos pelo Dr. Kleber através de entrevista com 92% dos trabalhadores da equipe 

de enfermagem do ICHC (N=1.648), sendo 1.104 do turno diurno e 544 do turno noturno 

mostram prevalência de exposição acidental a material biológico por meio de material 

perfurocortante igual a 10,5% e por meio de contato igual a 41%. Esses dados são diferentes 

daqueles levantados pela DVST que mostram maior prevalência da exposição por meio de 

perfurocortantes. Obviamente os dados levantados na Tese são mais confiáveis do que os do 

SINAN, pelos motivos já apontados. Desta forma, o comentário que segue está baseado nos 
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dados trabalhados pelo Dr. Kleber: cerca de 10% dos acidentes com material biológico podem 

ser minimizados por meio de material perfurocortante com dispositivo de segurança, que tem 

um custo considerável, porém 44% são minimizadas por meio da adoção das precauções 

padrão, fundamento básico da boa prática em serviços de saúde. A condição para a adoção 

dessa prática depende do fornecimento continuado e ininterrupto de equipamentos de 

proteção individual (EPI) e treinamento quanto a medidas higiênicas. E isto depende muito da 

política de gestão da segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e pouco e nunca 

única e exclusivamente do trabalhador. 

4. O pior cenário: uma doença relacionada ao trabalho como causa de acidente do trabalho 

Um fato alarmante observado na Tese está relacionado à ocorrência de “dor no cotovelo” em 

número significativo de trabalhadores envolvidos com o evento estudado. Isto demonstra a 

importância da análise sistêmica da forma como os procedimentos de risco são realizados, ou 

seja, que todo o conjunto pessoa-processo-ambiente seja considerado e objeto de correção e 

melhoria continuada. 

5. A política de “empréstimo” de trabalhadores 

Outro aspecto relevante é o fato dos acidentes do trabalho ocorrerem com significativa 

frequência em trabalhadores “emprestados”, entendido como aqueles que são deslocados 

para outro setor ou atividade para cobrir a falta de funcionários. Isso fere de forma 

contundente as Normas Regulamentadoras Nºs 7 e 32 que exigem, nestas situações, a 

avaliação de risco e a adequação dos exames e indicadores biológicos que comporão o Exame 

Médico de Mudança de Função e a capacitação do trabalhador “emprestado”. Esta situação 

está intimamente relacionada com a gestão do quadro de pessoal da enfermagem que deve 

ser dimensionado de acordo com o número de leitos conforme preconizado pelo COREN. 

6. A relação entre a segurança do paciente e a segurança e saúde do trabalhador da saúde  

Concordo plenamente com a importância dessa relação. Quem tiver interesse em conhecer 

minha opinião segue o link abaixo: 

https://drive.google.com/file/d/0B1w4PfqMcFhdTkhwX2VtbEtJWXc/view?usp=drive_web.  

7. Considerações finais 

 A NR 32, norma regulamentadora específica para os serviços de saúde está aberta, 

recebendo sugestões que podem ser encaminhadas à Comissão Tripartite Paritária 

Regional – São Paulo através de meu e-mail: cepah.marcelo@gmail.com. Considero 

que a adequação do dimensionamento do SESMT, a inclusão do agente de risco 

psicossocial e organizacional e do agente de risco biomecânico, o dimensionamento do 

quadro de enfermagem, os acidentes com agentes de risco químico e físico por meio 

de perfurocortantes, entre outros, são temas que merecem sugestões. 

https://drive.google.com/file/d/0B1w4PfqMcFhdTkhwX2VtbEtJWXc/view?usp=drive_web
mailto:cepah.marcelo@gmail.com
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 A Portaria Nº 485 de 11 de novembro de 2005 e seus anexos I e II e a Portaria Nº 1.748 

de 30 de agosto de 2011 que trata do anexo III da NR32 (Programa de Prevenção de 

Acidentes com Material Perfurocortante) deve ser cumprida em sua integralidade. 

 A Lei 13.287 de 11 de maio de 2016 deve ser amplamente discutida e melhorada. 

 O Prontuário Eletrônico do SUS deve contemplar adequadamente a questão das 

doenças e acidentes relacionadas ao trabalho. 

São Paulo, 26 de outubro de 2016 


