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RESUMO 

 
Objetivou-se identificar, analisar e sintetizar os resultados de estudos qualitativos primários que abordaram a 
experiência de sofrer acidentes de trabalho com material perfurocortante, realizou-se Metassíntese qualitativa 
de 09 artigos, selecionados nas bases LILACS, Scielo, Pubmed e Google acadêmico, publicados entre 2003 
e 2019. As Representações socias foram o referencial teórico e Análise de conteúdo foi o referencial 
metodológico. A síntese resultou em cinco metatemas: 1) E agora como proceder; 2) quais as consequências 
para minha vida? 3) O que eu senti? 4) Eu aprendi e 5) Concluímos que os acidentes aconteces por várias 
causas. Acreditamos que conhecer esta realidade poderá ampliar a importância desta temática na elaboração 
de protocolos assistenciais mais seguros e que qualifiquem o cuidado de saúde dos pacientes e profissionais. 
 
Palavras-chaves: Pessoal de Saúde; Exposição Ocupacional; Acidente de Trabalho; Percepção Social; 
Pesquisa Qualitativa. 
 

1.  INTRODUÇÃO 

A transmissão ocupacional do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) é um desafio 
aos profissionais da Saúde, após relatos de desenvolvimento de Aids em consequência de 
picada acidental por trabalhadores da enfermagem. No Brasil, verificamos escassez de 
dados sobre representações sociais sobre acidentes ocupacionais com risco biológico, não 
nos permitindo conhecer a magnitude desse problema, sendo observada escassez de 
estudos qualitativos sobre representações sociais destes eventos, uma vez que a 
abordagem quantitativa clássica não consegue abranger determinantes tecnológicos e 
sociais que não aparecem em investigações estatísticas, mas que podem justificar 
condições de trabalho que determinem riscos para o acontecimento deste tipo de acidente 
(LUBENOW; MOURA, 2013). 

O interesse pelo objeto de estudo provém das inquietações em torno dos riscos 
ocupacionais a que os profissionais estão sujeitos durante seu trabalho, destacando-se os 
acidentes por materiais perfurocortantes (AMP) e os fatores descritos como contribuintes 
para a sua ocorrência (ROSA et al., 2018). Tendo em vista tais considerações, e como 
observamos uma lacuna na produção cientifica de enfermeiros a respeito das 
representações sociais de ser vítima de um acidente envolvendo material biológico, o 
objetivo desta pesquisa foi analisar a produção científica sobre as representações sociais 
de profissionais de saúde frente aos acidentes ocupacionais com materiais biológicos, 
especificamente em estudos qualitativos. 
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Revisão sistemática de pesquisa qualitativa com vista a avaliar a produção sobre as 
representações sociais de profissionais de saúde que sofreram AMP e foram expostos a 
risco de transmissão de doenças, tendo a questão norteadora definida como: Quais as 
representações sociais de profissionais de saúde que sofreram acidentes ocupacionais 
com materiais perfurocortantes? 
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 Buscas efetuadas nas bases de dados Lilacs, Scielo, Medline e Google Acadêmico, 
utilizando os termos Decs “pessoal de saúde”, “exposição ocupacional”, “acidente de 
Trabalho”, “Saúde do Trabalhador”, “Prevenção de acidentes”, “percepção social” e 
“Pesquisa qualitativa” e o seu corresponde em inglês, que foram combinados e adaptados 
às bases de dados. Os critérios de inclusão foram estudos que versam sobre a pesquisas 
qualitativas abordando a temática dos AMP em profissionais da saúde a partir da data de 
01/01/2003 até a presente data. A mensuração do resultado principal foi a representação 
social do fenômeno sofrer AMP, tendo como marco teórico metodológico a abordagem 
qualitativa e a teoria das representações socias, sendo elencadas categorias 
representativas do fenômeno em estudo. 

Os resultados foram coletados em um registro padronizado seguindo o checklist 
Prisma. A análise crítica dos artigos foi desenvolvida com o uso da ferramenta de análise 
crítica de pesquisas qualitativas do Instituto Joanna Brigs. Utilizou-se a Análise de 
Conteúdo como referencial metodológico e a aplicação desta metodologia permitiu a 
emersão das categorias, e então realizou-se a metassíntese qualitativa. Na última década, 
inúmeras publicações têm apontado a relevância deste tipo de estudo e os diferentes 
métodos para conduzir a síntese de pesquisas qualitativas. 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

De um total de 67 artigos encontrado nas bases, 09 artigos se enquadravam nos 
critérios de inclusão e foram submetidos a análise crítica. Com relação às características 
dos textos, observamos que 07 foram publicados em periódicos e dois eram dissertações 
de mestrado. Seis artigos foram publicados em periódicos de enfermagem brasileiros e 
descreveram representações sociais de profissionais de enfermagem. Três artigos foram 
publicados em inglês, sendo que dois deles eram dissertação de mestrado, um de 
Psicologia e um de enfermagem e, um artigo versava sobre as representações sociais de 
20 enfermeiras da Tailândia, pelo viés cultural e de saúde sexual, dando enfoque sobre 
estigma com portadores de HIV.  

A metassíntese resultou em 5 metatemas, sendo o primeiro assim definido “E agora 
como proceder?”, representando os dilemas relativos às repercussões de ter sofrido um 
AMP. O profissional não saber o que fazer e tampouco o que deve ser feito com a lesão 
causada pelo acidente (LUBENOW et al., 2012; LUBENOW; MOURA, 2013), levando a 
incredulidade e medo, seus relatos demonstra que querem o retorno de seu bem estar 
(WILLIAMS, 2005) e,  não sabem a quem exatamente recorrer nestas situações (RIBEIRO 
et al., 2014; ROSA et al., 2018). Apesar de trabalharem com o risco de um AMP, os 
profissionais não se sentem preparados para o evento do AMP, e não se preparam para 
estes eventos, sendo que não sabem como atuar na ocorrência consigo ou com outrem 
(LUBENOW; MOURA, 2013; ROSA et al., 2018). Os profissionais da saúde se identificam 
com fatores de risco relativos as suas atividades, reconhecendo o perigo de suas 
atividades, mas com o outro, não consigo, o que sugere uma dificuldade em distinguir a 
própria insegurança. 

O segundo metatema definido como: “Quais as consequências para minha vida?”, 
envolve considerações do profissional acerca das probabilidades de contrair uma doença, 
das consequências sociais de contrair o HIV e o estigma do profissional com o portador do 
vírus HIV, haja vista os profissionais experimentam um grande sofrimento psíquico, pois 
associam o portador do vírus HIV tem um grande custo social, relacionando o HIV com 
promiscuidade sexual, violação de normas sociais (CHAN; RUNGPUENG; REIDPATH, 
2009). 

O terceiro metatema definido como “O que eu senti?”, demonstra as representações 
da turbulência emocional e abalo psicológico vividos, do sofrimento imposto à família e do 
significado psicológico do trabalho, e tais considerações são relacionadas às 
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consequências sociais e para a saúde de ser portados de uma doença como HIV ou 
hepatites. A significação profissional aparece nos relatos, quando os profissionais aceitam 
o risco como sendo inerente a sua profissão (KIESER-MULLER, 2005), observando em 
muitos relatos que os profissionais não deram maior atenção para o acidente, continuando 
seu trabalho, haja vista que a ocorrência do AMP estar relacionada com a profissão, sendo 
que tal pode ser um erro, uma vez que o profissional aceita o risco como inerente, resistindo 
à prevenção como melhor forma de evitação destes acidentes (WILLIAMS, 2005).  

O AMP causa modificações na vida do acidentado que precisam ser adaptadas à 
rotina habitual ou ser modificada a fim de que todas as medidas a serem praticadas após o 
AMP sejam concretizadas. A necessidade de abstinência sexual ou a prática sexual segura 
e a suspensão de aleitamento materno até a confirmação da ausência de soroconversão 
detectada após a realização dos testes sorológicos, ensejam conflitos para si os familiares 
do acidentado. Já, a reflexão acerca do fato de estar ou não infectado provoca o 
afloramento de sentimentos e emoções, em que as reações irão depender do tipo de evento 
que fez parte da experiência de vida de cada um, pois acontecimentos dolorosos ou não 
irão repercutir na nossa reação presente (DONATELLI et al., 2015). 

O quarto metatema foi “Eu aprendi”. Para o profissional assistir ao paciente é uma 
questão prioritária, sendo que as demandas geradas pela assistência nem sempre 
permitem uma atitude de prevenção de acidentes e minimização de riscos, no entanto, 
todas as experiencias humanas geram resultados positivos e negativos e sofrer o AMP 
significou, por um lado sofrimento, mas também gerou aprendizado. Paralelamente à 
questão da prioridade assistencial, ou seja, a prioridade das necessidades do paciente 
sobre os profissionais de saúde e o significado da ocupação e da motivação que a 
acompanha. Após a experiencia de sofrer um AMP os profissionais mudaram sua 
abordagem sobre os riscos e sobre a prevenção de acidentes, e estas mudanças foram 
consideradas um aprendizado e vistas de forma positiva (KIESER-MULLER, 2005; 
WILLIAMS, 2005).  

A natureza do trabalho em saúde e suas demandas, acabam por criar formas 
psíquicas de gestão da atividade, aumentando as chances de omissões das atitudes 
preventivas em detrimento das demandas elevadas de assistência, que pode levar a modos 
operatórios perigosos, e reconhecer esta realidade pode ser benéfica para estes 
profissionais (DONATELLI et al., 2015; RIBEIRO et al., 2014). 

O quinto metatema foi “Nós concluímos que os acidentes acontecem”, onde os 
profissionais de saúde elencaram quais a causas que notaram aumentar a prevalência dos 
AMP, sendo o metatema mais comum. As demandas do trabalho, a ausência dos EPI’s, o 
número reduzido de funcionários para o atendimento dos pacientes. A sobrecarga de 
trabalho, e a inadequações de materiais, juntamente com a tentativa da equipe de dar conta 
da situação às custas de aceleração de modos operatórios e a natureza do trabalho cria 
formas psíquicas de gestão da atividade, aumentando as chances de omissões de cuidados 
preventivos e levando a modos operatórios perigosos, sendo que tal recurso não é 
observado somente na área da saúde (ARAÚJO et al., 2015; CHAN; RUNGPUENG; 
REIDPATH, 2009; DONATELLI et al., 2015; LUBENOW et al., 2012; RIBEIRO et al., 2014; 
ROSA et al., 2018; SOUSA et al., 2016). O trabalho em equipes também foi citado como 
uma fortaleza e uma dificuldade na prevenção dos acidentes, havendo relatos de que este 
pode ser um facilitado, mas que também pode ensejar relações não harmônicas que podem 
favorecer sobrecargas emocionais e físicas (LUBENOW; MOURA, 2013; ROSA et al., 
2018).  
 
 
 
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Os resultados deste estudo contribuem para o planejamento do cuidado de 

enfermagem seguro e da prevenção de acidentes com materiais perfurocortantes, bem 
como o fluxo de atendimento dos profissionais que sofreram estes acidentes. Para as 
organizações o estudo aponta para a necessidade de valorização do trabalho e gestão do 
ambiente a fim de incorporar a cultura da prevenção e de um ambiente de trabalho seguro. 
Conhecer as vivências destes profissionais poderá ampliar a importância de inclui-los na 
elaboração de protocolos assistenciais mais seguros e que qualifiquem a cuidado de saúde 
dos pacientes aos seus cuidados.  
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