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RESUMO

Estudo transversal descritivo retrospectivo com análise documental e abordagem quantitativa com objetivo de identificar
positividade para HIV, Hepatites e Sífilis em acidentes de trabalho por perfurocortante ocorridos em município da região
Noroeste do Paraná. Os dados foram obtidos no sistema informatizado de hospital público referência para atendimento
de acidentes com perfurocortante observando o período de dezembro de 2016 à fevereiro de 2017. Os dados foram
organizados em planilha do programa Microsoft Excel® e analisados por frequência absoluta e relativa focando dados do
acidentado e do paciente fonte. Como resultado, todos os acidentados (100%) eram negativos para HIV, Hepatites e
Sífilis e, dentre os paciente fonte somente um era positivo para HIV. Conclui-se que, mesmo que os exames realizados
apresentem resultados negativos, é muito importante a realização dos mesmos na ocorrência dos acidentes com perfuro
cortantes. Em primeiro lugar para tranquilizar o profissional acidentado e para dar garantias legais à empresa e ao
trabalhador se o mesmo contrair uma doença profissional.

PALAVRAS-CHAVE: acidente de trabalho, doenças transmissíveis, perfuro cortantes.

1 INTRODUÇÃO

Na área da saúde, a prática profissional expõe os trabalhadores a vários tipos de acidentes,
expondo-os também a todos os riscos ocupacionais - ergonômicos, físicos, químicos e biológicos
(VELASCO et al., 2014) 

Acidentes de trabalho são definidos como aqueles que ocorrem a serviço da empresa, ou pelo
exercício do trabalho, provocando lesão corporal ou perturbação funcional de caráter temporário ou
permanente (GIANCOTTI et al.,2014)

Luz et al.  (2013) referem que, em 2011 no Brasil,  foram registrados 730.585 acidentes e
doenças  do  trabalho  entre  os  profissionais  assegurados  da  Previdência  Social,  tendo  como
consequência o afastamento do trabalhador de seu ambiente de trabalho (LUZ et al., 2013). 

Em 2013, os acidentes de trabalho geraram custo de US$ 7 bilhões ao país. Na atualidade, o
Brasil ocupa a quarta posição no ranking de ocorrência de acidentes de trabalhos fatais (ARANTES
et al., 2017). 

Os acidentes de trabalho com material biológico (ATMB) são um problema de saúde pública
mundial, acarretam prejuízos econômicos e sociais, porque o trabalhador acidentado, na maioria das
ocorrências, precisa se afastar das atividades produtivas (GIANCOTTI et al., 2014).

O ATMB caracteriza-se pelo contato direto com fluidos potencialmente contaminados e pode
ocorrer sob duas formas específicas: inoculação percutânea, provocada por objetos cortantes e/ou
perfurantes, ou contato direto com pele e/ou mucosa, com o comprometimento de sua integridade
após arranhões e/ou cortes,  ou por dermatites. Sabe-se que cerca de vinte tipos de patógenos
diferentes podem ser transmitidos por meio de ATMB. Os vírus da hepatite C (HCV), da hepatite B
(HBV) e da imunodeficiência humana (HIV)  são os que representam maior  problema de Saúde
Pública no Brasil (GIANCOTTI et al.,2014)

O  trabalhador  acidentado  está  exposto  às  doenças  citadas  acima,  além  de  vivenciarem
alterações emocionais em virtude da preocupação com a possível doença, a soroconversão e/ou
contaminação de seus familiares (GIANCOTTI et al., 2014)
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Diante deste contexto, na ocorrência de um acidente de trabalho com material biológico, o
indivíduo deve receber assistência imediata e adequada ao tipo de ocorrência, sendo a instituição
responsável  por  encaminhá-lo  ao  atendimento.  Faz-se  necessário  que  o  trabalhador  receba  as
medidas profiláticas em curto período de tempo, a fim de minimizar os riscos de transmissão de
agravos, como o HIV e a Hepatite B (ARANTES et al., 2017).

Este estudo tem como objetivo analisar doenças transmissíveis detectadas através de teste
rápido em acidentes de trabalho notificados e ocorridos em município da região Noroeste do Paraná.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se  de  um  estudo  transversal  descritivo  retrospectivo  com  análise  documental  e
abordagem quantitativa a ser realizado através de análise de resultados de testes rápidos para HIV,
Hepatites  e  Sífilis  emitidos  por  laboratório  público  e  realizados  para  detecção  de  doenças
transmissíveis nas ocorrências notificadas de acidentes de trabalho com perfuro cortantes. Incluiu-se
todos exames por teste rápido realizados em decorrência de acidente de trabalho e excluídos outras
origens para realização do exame. Foram coletados dados como idade, sexo e local do acidente.

Os  dados  foram  obtidos  no  sistema  informatizado  de  hospital  público  referência  para
atendimento  de  acidentes  com perfurocortante  observando  o  período  de  dezembro  de  2016  a
fevereiro de 2017. O acesso aos dados foi realizado sob supervisão do farmacêutico bioquímico do
setor.

 Os dados foram organizados em planilha do programa Microsoft Excel® e analisados por
frequência absoluta e relativa focando dados do acidentado e do paciente fonte.

Os  dados  parciais  aqui  apresentados  fazem  parte  do  projeto  de  pesquisa  “Doenças
Transmissíveis Detectadas por Teste Rápido em Acidentes de Trabalho” cujo projeto foi submetido
ao Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Superior  de Ensino de Maringá (CEP CESUMAR),
aprovado de acordo com parecer nº 2.091.938.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Identificou-se  59 acidentes  profissionais com perfuro cortantes  distribuídos nos meses de
dezembro de 2016 (44,1%), janeiro de 2017 (20,3%) e fevereiro de 2017 (35,6%). 

Os acidentados originaram de hospitais (40,7%), Unidades de Pronto Atendimento – UPA
(15,3%)clinica privada (3,4%), laboratório de analises clinicas (5,1%), atendimentos odontológicos
(5,1%), e outros locais. 

Entre os profissionais acidentados prevalece o sexo feminino (78,0%), com idade entre 26 e
30 anos (27,1%) seguido de 31 a 35 anos (16,9%).  Todos exames realizados com os profissionais
apresentaram resultado negativo. 

O paciente fonte foi identificado em 61,0% das ocorrências. A faixa de idade dos mesmos
prevaleceu para 30 a 60 anos (28,8%) seguido de mais de 60 anos (20,3%). Entre os exames
realizados com paciente fonte um resultado foi positivo para HIV. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mesmo que a maioria dos exames realizados apresentaram resultados negativos, é muito
importante  a  realização  dos  mesmos  na  ocorrência  dos  acidentes  com  perfuro  cortantes.  Em
primeiro lugar para tranquilizar o profissional acidentado e, em segundo lugar dar garantias legais ao
mesmo se o mesmo contrair uma doença profissional. 
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