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RESUMO: A saúde tem sido entendida cada vez mais como sinônimo de atenção integral ao 
bem estar do individuo, tornando importante resgatar as ações da saúde, de caráter preventivo 
não mais curativo, que é o de determinar ações voltadas ao trabalhador para controlar os 
agentes a sua atividades, levando a prática de saúde ocupacional. Os trabalhadores da área 
da saúde durante a manipulação com instrumentos perfurocortantes contaminados com 
sangue e secreções de pacientes podem aumentar a chance de, entre outras patologias, 
contrair a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS). O Ministério da Saúde exige que os 
municípios implantem protocolos de conduta para atendimento, tratamento e notificação de 
acidentes desta natureza. A pesquisa tem por objetivo avaliar a incidência e padrão de 
ocorrência de acidentes com risco biológico entre trabalhadores da saúde de Maringá, Paraná. 
Os dados que utilizados nesta pesquisa serão obtidos através do setor de Epidemiologia da 
Secretaria de Saúde de Maringá, órgão responsável pelo atendimento e aplicação do protocolo 
de conduta para atendimento de acidentes perfuro cortantes e realização do teste rápido para 
diagnóstico precoce de exposição por material biológico do paciente fonte. A pesquisa se 
constituirá de um estudo retrospectivo, inicialmente realizado com a busca de referências 
bibliográficas em revistas, artigos publicados e sites indexados. A execução do projeto tem 
autorização da Secretaria de Saude e está em submissão ao Comitê de Ética do Cesumar. 
Após aprovação será procedida à coleta de dados considerando o ano de 2008, junto ao banco 
de dados da Secretaria Municipal de Saúde para a obtenção dos seguintes números: acidentes 
com perfurocortantes em profissionais da saúde, acidentes com paciente fonte, testes rápido 
realizado – positivos e negativos e o acompanhamento do acidentado pela Vigilância 
Epidemiológica. A seguir os dados serão tabulados com uso do programa Epi Info versão 6.0, 
analisados e discutidos para conclusão e apresentação do resultado final. 
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