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REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA SOBRE A REPRESENTAÇÃO SOCIAL 

DE SOFRER ACIDENTE OCUPACIONAIS COM MATERIAIS BIOLÓGICOS 

 

Ezenilsa Cândida Paes da Silva1; Juliana da Silva Brabo2 Ludmila Lopes Maciel Bolsoni3 

 

RESUMO 

Objetivo: Identificar, analisar e sintetizar os resultados de estudos qualitativos primários que 

abordaram a experiência de sofrer acidentes de trabalho com material perfurocortante. Método: 

Metassíntese qualitativa de 09 artigos, selecionados nas bases LILACS, Scielo, Pubmed e 

Google acadêmico, publicados entre 2003 e 2019. Utilizou-se representações socias como 

referencial metodológico para a análise e discussão da síntese. Resultados: a síntese resultou 

em cinco metatemas: 1) E agora, como proceder? – mostrando a dificuldade em saber o que 

fazer após os acidentes, 2) Quais as consequências para minha vida? – refletindo o medo de 

contrair doenças e o sofrimento que esta perspectiva causa, 3) O que eu senti? – que evidência 

o sofrimento psíquico, a significação do trabalho e a ressignificação do risco no trabalho? 4) Eu 

aprendi – evidenciando experiências positivas e negativas do evento. Concluímos que os 

acidentes acontecem por várias causas – no qual a natureza do trabalho cria formas psíquicas 

de gestão da atividade, aumentando as chances de modos operatórios perigosos e a causas 

organizacionais e do ambiente da assistência à saúde. Considerações finais: Conhecer estas 

poderá ampliar a importância de incluí-los 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. 

 

ABSTACT 

Objective: To identify, analyze and synthesize the results of primary qualitative studies that 

addressed the experience of suffering work accidents with sharps. Method: Qualitative meta-

synthesis of 09 articles, selected from the LILACS, Scielo, Pubmed and Google Academic 

databases, published between 2003 and 2019. Social Representations were used as the 

methodological framework for the analysis and discussion of the synthesis. Results: The 

synthesis resulted in five themes: 1) And now how to proceed ?- showing the difficulty in 

knowing what to do after the accident, 2) what are the consequences for my life? - reflecting 

the fear of disease and the suffering this perspective causes, 3) what did I feel? - which 

highlights the psychological suffering, the meaning of work and the re-meaning of risk at work, 

4) I learned - evidencing positive and negative experiences of the event and we concluded that 

accidents happen for various causes - where the nature of work creates psychic forms of work. 

management of the activity, increasing the chances of hazardous operating modes and the 
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organizational and environmental causes of health care. Final considerations: Knowing these 

may increase the importance of including them in the elaboration of safer care protocols that 

qualify the health care of patients and professionals. 

 

Key Words: Health Personnel. Occupational Exposure. Accidents, Occupational. Social 

Perception. Qualitative Research.   

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Durante anos, aceita-se que o risco biológico é o mais frequente risco ocupacional dos 

trabalhadores da saúde, além dos acidentes com materiais perfurocortantes (AMP), causando 

inoculações acidentais, são aquelas que geram maior angústia e percepção de risco nesse 

coletivo(1). A exposição acidental é entendida como inoculações parenterais ocupacionais 

(furos, cortes, arranhões) e o contato com membranas mucosas ou pele não intacta (lesões ou 

dermatite) de sangue, tecidos ou outros fluídos corporais potencialmente contaminados; os 

contatos com a pele intacta também devem ser avaliados por um longo período de tempo, com 

sangue ou outros fluídos potencialmente infecciosos, envolvendo uma grande área, bem como 

contato direto com amostras de laboratório(2). 

A transmissão ocupacional do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) tornou-se um 

grande desafio para os profissionais de Controle de Infecção Hospitalar e Saúde Ocupacional, 

após relatos de desenvolvimento de Aids em consequência de picada acidental entre 

profissionais de enfermagem. Preocupados com a transmissão desses patógenos, o Centers for 

Disease Control and Prevention (CDC) publicou recomendações para prevenção da transmissão 

do HIV e de outros patógenos veiculados pelo sangue em estabelecimentos de assistência à 

saúde, e recomendou a utilização das precauções universais, atualmente denominadas 

precauções-padrão, como medida de prevenção para esse tipo de exposição. Dentre os fluídos 

corporais, tem-se reconhecido o sangue como o mais importante veículo de transmissão 

ocupacional dos vírus da hepatite C (HCV), da hepatite B (HBV) e o HIV(3,4). 

No Brasil, verifica-se escassez de dados sistematizados sobre representações sociais de 

pessoas que sofreram acidentes ocupacionais envolvendo material biológico e, mais 

especificamente, material perfurocortante, não nos permitindo conhecer a magnitude desse 

problema, dificultando a implementação e a avaliação das medidas preventivas. Este aspecto é 

ainda piorado, quando se trata de estudos qualitativos sobre a representação social destes 

eventos pelos profissionais, uma vez que a abordagem quantitativa clássica não consegue 

abranger determinantes tecnológicos e sociais que não aparecem em investigações estatísticas, 
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mas que podem justificar condições de trabalho que determinem riscos para o acontecimento 

deste tipo de acidente(1). 

O interesse pelo objeto de estudo provém das inquietações em torno dos riscos 

ocupacionais a que os profissionais da saúde estão sujeitos durante a execução de suas tarefas, 

destacando-se os AMP. Vários fatores têm sido descritos como contribuintes para a sua 

ocorrência, tais como: falta de observação de normas, imperícia, condições laborais 

inadequadas, falta de normas de precaução padrão, falhas de supervisão e treinamentos e 

ausência ou inconformidade no uso de equipamentos de proteção individual (EPI)(5). 

Tendo em vista tais considerações, e como observamos uma lacuna na produção 

científica 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. 

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo de revisão sistemática de pesquisa qualitativa da produção 

científica, uma vez que os estudos primários, utilizados a fim de avaliar a produção sobre este 

fenômeno, indicaram foco em analisar as representações sociais de profissionais de saúde que 

sofreram ou conviveram com pessoas que sofreram AMP e foram expostos a risco de 

transmissão de doenças. 

A questão norteadora deste estudo de revisão levou em conta a população de 

profissionais de saúde, no contexto de sofrer ou conviver com pessoas que sofreram AMP e o 

fenômeno de interesse, que foram as representações sociais de sofrer AMP e o contexto do risco 

biológico de transmissão de doenças, sendo assim definida:  Quais as representações sociais de 

profissionais de saúde que sofreram acidentes ocupacionais com materiais perfurocortantes? 

 As buscas foram efetuadas nas bases de dados Literatura Latino-americana e do Caribe 

em Ciências da Saúde (Lilacs), Scientific Electronic Library Online (Scielo), Medical 

Literature Analysis and Retrieval System Online (Medline) e Google Scholar (Google 

Acadêmico), sendo esta última utilizada a fim de abranger a literatura cinzenta. O piloto da 

busca inicial ocorreu em Março de 2019, utilizando-se termos livres e termos DeCs (Descritores 

em Ciências da Saúde) “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 dos termos MESH (Medical Subject Headings). 
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Os termos foram combinados com os operadores booleanos “OR” e "AND", 

combinando-se ainda palavras que não são descritores DeCs, como “material perfurocortante” 

e “acidente com material perfurocortante " (Figura 1). Esta estratégia de busca se adaptou às 

bases de dados e está disponível com as autoras do estudo. 

Os critérios de inclusão foram estudos que versam sobre as pesquisas qualitativas, 

abordando a temática dos AMP em profissionais da saúde a partir da data de 01/01/2003 (data 

da inclusão do termo Qualitative Research nos termos Mesh) até a presente data. Foram 

excluídos estudos que versavam sobre outras populações, fenômenos e contextos.  

 

#1 Pessoal de saúde 

#2 Exposição ocupacional 

#3 Acidente de Trabalho 

#4 Saúde do trabalhador 

#5 Prevenção de acidentes 

#6 Percepção social 

#7 Pesquisa Qualitativa 

#8 (#1) AND (#2 OR #3) AND (#4 OR #5) AND (#6 OR #7) 

Figura 1: Estratégia de busca.  

 

Os critérios de inclusão foram estudos que versam sobre as pesquisas qualitativas, 

abordando a temática dos AMP em profissionais da saúde a partir da data de 01/01/2003 (data 

da inclusão do termo Qualitative Research nos termos Mesh) até a presente data. Foram 

excluídos estudos que versavam sobre outras populações, fenômenos e contextos.  

A mensuração do resultado principal foi a representação social do fenômeno sofrer 

AMP ou conviver com alguém que sofreu este tipo de acidente, tendo como marco teórico 

metodológico a abordagem qualitativa e a teoria das representações socias, sendo elencadas 

categorias representativas do fenômeno em estudo(6). 

As Representações Sociais são conjuntos simbólicos, práticos e dinâmicos, cujo status é 

atrelado à produção, e não à reprodução ou reação, e a estímulos exteriores, baseada na 

utilização e na seleção de informações, a partir de repertório existente e circulante na sociedade. 

Não são simples "opiniões sobre", ou "imagens de", mas verdadeiras teorias coletivas sui 

generis, destinadas à interpretação e à elaboração do real. Assim, representar um objeto, pessoa 

ou coisa não consiste apenas em desdobrá-lo, repeti-lo ou reproduzi-lo, mas em reconstruí-lo, 

retocá-lo e modificá-lo(7). 

Os resultados da busca bibliográfica foram coletados em um registro padronizado de 

coleta de dados que conteve os seguintes itens: autor, ano, título, objetivo, tipo de estudo, 
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população e resultados categóricos das principais mensurações. A fim de permitir a replicação 

do estudo, foi utilizado um fluxograma, detalhando as fases do desenvolvimento das buscas (7).  

A análise crítica dos artigos foi desenvolvida com o uso da ferramenta de análise crítica 

de pesquisas qualitativas do Instituto Joanna Brigs(9). Os dados foram agrupados a longo prazo, 

sendo esta a abordagem mais comum nos estudos qualitativos sobre o fenômeno da 

representação social de sofrer AMP. Foram considerados adequados à pesquisa os artigos que 

apresentassem pelo menos 70% de adequação dos itens avaliados.  

Os resultados foram categorizados, segundo o referencial metodológico da análise de 

conteúdo categorial e, então, realizou-se a metassíntese qualitativa, que é definida como um 

campo de pesquisa emergente com potencial contribuição para a prática baseada em evidências, 

apesar das controvérsias de caráter conceitual e metodológico. Na última década, inúmeras 

publicações têm apontado a relevância deste tipo de estudo e os diferentes métodos para 

conduzir a síntese de pesquisas qualitativas(10). 

Por se tratar de estudo de revisão sistemática e dados coletados por outros 

pesquisadores, não se vislumbrou a necessidade de submissão à apreciação de Comitê de Ética 

em Pesquisa, no entanto, todos os artigos incluídos no estudo de revisão mencionaram a 

observação das normas éticas vigentes para os procedimentos de obtenção de dados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

As buscas realizadas nas bases, segundo os critérios da pesquisa e da estratégia de busca, 

permitiram a seleção de 67 artigos, sendo observado duplicidade em 06 artigos, restando 61 que 

tiveram seus títulos e resumos lidos, e, após esta abordagem inicial, 52 artigos foram rejeitados 

por abordarem o fenômeno do acidente ocupacional com material perfuro cortante sob a 

esguelha quantitativa e por apresentarem objetivos diversos desta pesquisa. Ao final do 

processo de seleção, 09 artigos foram incluídos no processo de revisão e submetidos a análise 

crítica. O fluxograma do processo de seleção de estudos nas bases está detalhado na Figura 2. 

Com relação às características bibliométricas dos textos, observamos que 07 eram 

artigos publicados em periódicos e dois eram dissertações de mestrado. Com relação  

temporalidade dos artigos, foram encontrados 03 artigo do período de 2003 a 2010 e 06 artigos 

do período de 2011 a 2018. Seis artigos foram publicados em periódicos de enfermagem 

brasileiros, foram escritos em português e em sua maioria descreveu 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 por fim, um artigo 
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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.  

 

Figura 2. Fluxograma do processo de seleção de estudos nas bases Lilacs, Scielo, Medline e 

Google Scholar. Maringá, PR, Brasil, 2003 a 2019. 

 

Os estudos foram classificados de acordo com a sequência de aparecimento na pesquisa 

realizada nas bases de dados, recebendo a Letra inicial das bases de dados e um número 

sequencial, e receberam o nome do primeiro autor, seguido do ano de publicação. O quadro 

resumo dos artigos é apresentado na figura 3. 

Com relação a análise crítica dos estudos, no tocante as características como a 

dependabilidade, Credibilidade (validade interna) e transferibilidade. observamos que 6 artigos 

apresentavam 100% de adequação ao instrumento de avaliação crítica empregado, no entanto 

em um artigo não estava clara a congruência entre a metodologia utilizada e os objetivos da 

pesquisa e em dois artigos não estava clara a congruência entre a perspectiva filosófica e a 

metodologia utilizada. 

No tocante a este critério observamos a que os autores utilizaram métodos mistos de 

pesquisa, e talvez o viés quantitativo tenha causado esta falta de clareza. Os dados relativos à 

avaliação crítica dos artigos estão sintetizados na figura 4. 
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Estudo/ano objetivo Elementos chave para metassíntese 

Donatelli et al, 

2015(11) 

Evidenciar os 

aspectos e o processo de 

trabalho que concorrem para a 

ocorrência dos acidentes de 

trabalho com material 

biológico 

• Sobrecarga de trabalho. 

• Inadequações de materiais. 

• Tentativa da equipe de dar conta da situação às 

custas de aceleração de modos operatórios. 

• Natureza do trabalho cria formas psíquicas de 

gestão da atividade, aumentando as chances de 

omissões e levando a modos operatórios perigosos.  

Ribeiro et al, 

2014(12) 

descrever os fatores 

facilitadores e dificultadores 

ao cumprimento do fluxo de 

atendimento ao profissional 

acidentado com material 

biológico. 

• Aspectos facilitadores e dificultadores da 

notificação de AMP são relacionados com a 

estrutura organizacional, o apoio de pessoas 

próximas e influência do conhecimento do 

acidentado. 

Souza et al, 2016(13) apreender as 

representações sociais da 

biossegurança elaboradas por 

profissionais de Enfermagem 

na Atenção Primária e analisar 

como elas se articulam com a 

qualidade da assistência 

prestada pela equipe. 

• Acidentes e biossegurança 

• Conceituação de acidente como algo que não 

pode ser evitado. 

• relações acidente-material e acidente-exposição 

presente nos discursos, quase sempre associadas a 

medo e precaução. 

Chan et al, 2009(14) examinar os 

significados culturalmente 

moldados da AIDS e as 

percepções da exposição 

ocupacional acidental ao HIV 

entre um grupo de vinte 

enfermeiras. 

• Reconhecimento da baixa probabilidade de 

exposição ocupacional ao HIV. 

• Medo da infecção pelo HIV. 

• Enormidade das consequências sociais esperadas 

(ao invés da saúde) de ser HIV positivo. 

• Representação de que o paciente com HIV é um 

violador de normas sociais. 

• Estigma relacionado ao Portador de HIV. 

Kieser-Muller, 

Christel, 2005(15) 

 

investigar a 

experiência pessoal subjetiva 

de profissionais de saúde que 

sofreu uma lesão por picada 

de agulha. 

• Significação Profissional 

• Negação do acidente 

• Sigilo e isolamento 

• Mudança na motivação 

• Assistir: questão prioritária 

• Apreensão 

• Raiva e culpa 

• Supressão e isolamento emocional 

• Ignorância  

Williams, Bonita, 

2005(16) 

Explorar, do ponto 

de vista fenomenológico, as 

razões que levaram 

trabalhadores da área de saúde 

a notificar uma lesão por 

picada de agulha. 

• A razão mais comum para notificar uma lesão por 

picada de agulha. foi que os profissionais de saúde 

queriam garantir seu próprio bem-estar físico. 

• Os trabalhadores da saúde e suas famílias 

experimentaram turbulência emocional após a 

lesão por picada de agulha. 
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Lubenow et al, 

2012(17) 

compreender as 

representações sociais dos 

acidentes com materiais 

perfurocortantes, elaboradas 

por técnicos de enfermagem, 

bem como analisar de que 

modo essas representações 

influenciam as condutas 

desses profissionais. 

• Após o acidente, os profissionais cuidam da área 

afetada, notificando o acidente em seguida, 

motivados pelo medo de contraírem HIV e 

hepatite. 

• Eles vivenciam diversos sentimentos decorrentes 

desse medo e da forma como foram encaminhados 

pela instituição, refletindo na causa que eles 

atribuem ao seu acidente. 

Lubenow e Moura, 

2013(18) 

analisar as condutas 

tomadas por Técnicos de 

Enfermagem frente ao 

acidente com material 

perfurocortante 

• Os profissionais não sabem como proceder. 

• Conhecimento das condutas incipientes. 

Rosa et al, 2018(19) analisar o significado 

contextual em que ocorre o 

acidente com equipamento 

perfurocortante 

• A realidade de contexto de trabalho. 

• Interação entre equipes no ambiente de trabalho. 

• Reflexões acerca da profissão e o cuidado com o 

profissional de enfermagem. 

• Complexidade de determinados setores. 

• Recursos físicos e materiais inadequados. 

• Desorganização no processo de trabalho. 

• Falta de suporte no atendimento de acidente.  

Figura 3 – Características dos estudos incluídos, Maringá, Paraná, Brasil, 2003 a 2019. 

 

E agora como proceder? 

 

Esse metatema representou os dilemas relativos às repercussões de ter sofrido um AMP, 

sobre o estado emocional do profissional de saúde que não sabe lidar como o evento que acabou 

de experimentar e suas relações laborais. A síntese do conhecimento acerca de ser profissional 

de saúde e sofrer um AMP, os coloca em situação de não saber o que fazer e tampouco o que 

deve ser feito com a lesão causada pelo acidente(17-18), o susto e a incredulidade inicial dão lugar 

ao medo, e os profissionais querem o retorno de seu bem estar(16), mas não sabem a quem 

exatamente recorrer nestas situações(12), acreditam que a organização onde trabalha tem 

responsabilidade sobre a ocorrência do acidente e esperam desta apoio para sua recuperação e 

ressarcimento(19). 

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, já que não sabem 

como atuar na ocorrência consigo ou com outrem(18-19). Em um estudo sobre a percepção do 

risco laboral, verificou-se que profissionais de saúde, como os da enfermagem, se identificam 

com fatores de risco, muitas vezes emergidos durante o desempenho das atividades 
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ocupacionais do cotidiano hospitalar, reconhecendo o perigo de suas atividades, mas com o 

outro, não consigo, o que sugere uma dificuldade em distinguir a própria insegurança(20). 

 

 Número do artigo 

Item/artigo avaliado L1 L2 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 

1.Congruência entre a perspectiva  filosófica e 

metodologia?          

2. Congruência entre a metodologia e objetivo da 

pesquisa?          
3. Congruência entre a metodologia e métodos de 

coleta de dados?          
4. Congruência entre a metodologia e análise de 

dados?          
5. Congruência entre metodologia e interpretação 

dos resultados?          

6. Declaração que localize o pesquisador cultural ou 

teoricamente?          

7. A influência do pesquisador na pesquisa e vice-

versa é abordada?          

8. Os participantes e suas vozes estão 

adequadamente representados?          

9. A pesquisa é ética de acordo com os critérios 

atuais?           

10. As conclusões fluem da análise ou interpretação 

dos dados?          

Porcentagem de adequação 90 90 100 90 100 100 100 100 100 
Legenda: L: Lilacs, G: Google Scholar 

 
item presente 

 
item ausente 

 
Não claro 

 
Não aplicável 

Figura 4 – Processo de avaliação crítica dos Artigos incluidos no estudo de revião. 

 

 

Quais as consequências para minha vida? 

 

Este metatema envolve as 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. Em estudo qualitativo com enfermeiros, que avaliou o risco de 

contrair o vírus HIV, observou-se que estes profissionais experimentam um grande 

sofrimento psíquico quando sofrem um AMP, expressando, ainda, que para eles ser portador 

do vírus HIV tem um grande custo social, uma vez que o vírus HIV é relacionado com 

promiscuidade sexual, violação de normas sociais e, consequente, estigmatização deste 

doente que está aos seus cuidados(14).    
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O que eu senti? 

 

Este metatema emergiu das representações das “Turbulência emocional e abalo 

psicológico”(16) vividos, “Minha família também sofreu”(15) e “Tentei dar significado ao meu 

trabalho”(15-16). A síntese do conhecimento advindas das categorias que compõem este 

metatema foi encontrada em dois estudos qualitativos que abordavam a experiência pessoal 

de sofrer AMP e as razões de notificar o acidente. O profissional de saúde e sua família 

sofrem uma turbulência emocional, considerando as consequências para a saúde e sociais de 

ser portador de uma doença como HIV ou hepatites. O sofrimento emocional faz com que 

estes profissionais recorram a mecanismos de negação, a fim de suprimir o sofrimento, o que 

pode ser umas das razões do baixo número de notificações observado(16).  

 

EU SOFRI UM ACIDENTE COM MATERIAL PERFUROCORTATE 

 

Figura 5 - Metatemas elaborados por meio da análise, integração e interpretação dos 

achados dos artigos incluídos. 

A significação profissional aparece nos relatos, quando os profissionais aceitam o risco 

como sendo inerente a sua profissão(15), observando em muitos relatos que os profissionais não 

deram maior atenção para o acidente, continuando seu trabalho, haja vista que a ocorrência do 

AMP está relacionada com a profissão, sendo que tal pode ser um erro, uma vez que o 

profissional aceita o riso como inerente, resistindo à prevenção como melhor forma de evitar 

estes acidentes(16).  
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Os pesquisadores verificaram, ainda, que o sofrimento dos profissionais que sofreram 

AMP foi também vivenciado pelos familiares do acidentado, sendo este sofrimento relacionado 

também com as consequências para a saúde e sociais, no entanto, o sofrimento atribuído ao 

familiar fez com que o acidentado procurasse minimizar a dor do familiar ao procurar notificar 

e atuar profilaticamente sobre o acidente.  

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 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 da 

vida de cada um, pois acontecimentos dolorosos ou não irão repercutir na nossa reação 

presente(21). 

 

Eu aprendi 

 

Este metatema surgiu de relatos de que a ressignificação do trabalho foi um aprendizado 

para o profissional que sofreu AMP, uma vez que que o acidente tem várias causas e que estas 

devem ser enfrentadas, levando a uma mudança de postura frente ao risco e à necessidade de 

prevenção a fim de evitar estes eventos.  

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 experiências 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 experiência 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(15-16).  

O incidente abriu os olhos dos trabalhadores, fazendo com que eles realmente 

pensassem sobre o risco de transmissão de doenças graves e incuráveis por conta do AMP e 

como alguém pode estar disposto ao risco de colocar sua própria vida em perigo.  O sofrimento 
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causado pelo medo e pela necessidade de usar medicamentos antirretrovirais profiláticos, bem 

como o sofrimento dos familiares foram citados como experiências negativas(15-16). 

Outra questão foi sobre como 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 benéfico para estes 

profissionais(11-12). 

 

Nós concluímos que os acidentes acontecem 

 

Neste metatema, os profissionais de saúde elencaram quais as causas que notaram 

aumentar a prevalência dos AMP, tendo sido o metatema mais comum na maioria dos estudos. 

As causas organizacionais, tais como as demandas do trabalho, a ausência dos EPI’s, o número 

reduzido de funcionários para o atendimento dos pacientes. A sobrecarga de trabalho, e as 

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(11,17,19). 

Outra questão observada pelos profissionais, e que diz respeito a natureza do trabalho, 

tem a ver com alguns setores específicos dos serviços de saúde, como os setores críticos, tais 

como UTI’s, emergências, que podem predispor para a ocorrência dos AMP. Os estudos 

mostraram que os trabalhadores acabam negligenciando a prevenção dos acidentes em 

detrimento das demandas. Os autores colocam que treinamentos em situações de estresse e 

simulações realísticas poderiam auxiliar os trabalhadores a se verem nestas situações e permitir 

aprendizado que resulte em maior adesão ao uso dos EPI’s e a medidas preventivas. Os estudos 

observaram que os AMP geralmente ocorreram em situações de estresse, nas quais houve 

falhas(12-14). 

O trabalho em equipe também foi citado como uma fortaleza e uma dificuldade na 

prevenção dos acidentes, havendo relatos de que este pode ser um facilitador, mas que também 

pode ensejar relações não harmônicas que podem favorecer sobrecargas emocionais e físicas(18-

19).  

As organizações devem se preocupar com a segurança de seus trabalhadores, desta 

forma incutem nestes profissionais a cultura de segurança, que deve iniciar pelo bem-estar 
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destes indivíduos, para que ele possa reproduzir um ambiente de trabalho seguro para si e para 

os pacientes aos seus cuidados. O treinamento de situações de estresse em setores com estas 

demandas, o respeito entre as equipe de saúde, a facilidade de notificação e atendimento em 

casos de acidentes, evitando a cultura do medo são muito importantes, pois fazem com que o 

AMP se torne uma experiência cada vez mais rara, e que a sua ocorrência seja vista como um 

evento sentinela que demonstra pouca saúde laboral.  

 

Limitações e fortalezas 

 

 Os resultados desta metassíntese devem ser considerados no contexto de suas 

limitações, dado que a amostra de 09 artigos pode ter restringido a amplitude do fenômeno em 

estudo. Por exemplo, os estudos incluídos retrataram as representações dos indivíduos que 

sofreram acidentes, e observamos que a maioria dos profissionais envolvidos eram da 

enfermagem, podendo omitir dados de outras categorias que também se expõem aos riscos 

ocupacionais biológicos, como médicos, odontólogos e profissionais de laboratórios de análises 

clínicas.  

Apesar de a revisão ter incluído artigos de diferentes países, como África do Sul e Brasil, 

ainda não representa uma perspectiva global sobre as representações sociais de profissionais 

que sofreram o AMP em diferentes culturas. A falta de dados demográficos e a escassez de 

informações sobre as características dos participantes dos estudos incluídos não permitiram 

análise mais detalhada. Entretanto, o processo de interpretação dos resultados, com base nos 

conceitos das representações sociais, ampliou e fortaleceu a explicação compreensiva para os 

temas elaborados que representam a experiência dos profissionais que se vem na situação de 

sofrer este tipo de acidentes. 

 A metassíntese realizou, ainda, a avaliação da qualidade dos estudos por meio do 

instrumento padronizado de avaliação crítica dos artigos e apontou as lacunas na qualidade da 

apresentação dos estudos, alertando pesquisadores para a necessidade de aprimoramento dos 

elementos essenciais de apresentação dos estudos qualitativos, de modo a valorizar o rigor em 

sua condução, análise e aplicação dos resultados. 

 

Considerações finais 

 

Nesta metassíntese, foi apresentada a perspectiva do profissional de saúde que sofre um 

AMP durante o processo de trabalho. O profissional até vislumbra o risco do acidente, mas 
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geralmente para o outro e não para si, esta atitude gera intenso sofrimento psíquico, negação, 

medo das consequências sociais e para a saúde de se tornar portador de doenças incuráveis, 

desconhecimento de como agir nestas situações e despreparo para prevenir este tipo de 

acidentes. Os profissionais referiram mudar sua maneira de pensar o trabalho após o acidente e 

relataram que apesar do sofrimento, o AMP foi positivo de certa forma, por ressignificar a 

atuação destes profissionais.  

A apresentação desta metassíntese é de particular importância na enfermagem. Ela apoia 

o delineamento de novos estudos, com ênfase na necessidade de se apresentar a perspectiva dos 

profissionais com a atual inclusão da cultura de segurança no SUS e nas instituições como um 

todo, haja vista o recente processo de acreditação das instituições.  Sugere-se, ainda, que novos 

estudos incorporem outras categorias profissionais, como médicos, odontólogos e equipes de 

análises clinicas, que tem o risco biológico e de sofrer AMP em sua rotina de trabalho. A opinião 

de outras categorias profissionais poderia preencher lacunas que não foram atingidas com este 

estudo, uma vez que a maioria deles versou sobre a enfermagem. 

Os resultados contribuem, ainda, 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 incluí-los na elaboração de protocolos assistenciais mais 

seguros e que qualifiquem o cuidado de saúde dos pacientes aos seus cuidados.   
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