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Objetivo: identificar atividades de risco para acidentes com material biológico segundo estudantes de enfermagem e o
conhecimento das medidas frente ao acidente, descrever frequência e perfil dos acidentes e identificar o atendimento pósexposição Metodologia: estudo transversal, com estudantes de enfermagem de uma instituição de ensino superior no CentroOeste, Brasil. Dados obtidos por questionário eletrônico e analisados por estatística descritiva. Resultados: Participaram 126
estudantes, maioria mulheres (96,0%) que referiu orientação prévia acerca do risco biológico. Nenhum citou todas medidas pósexposição recomendadas. Manusear perfurocortante (64,4%) foi o maior risco relatado e a exposição mucosa a causa de três dos
quatro acidentes relatados. Desses, dois foram informados aos docentes e seguidas as condutas indicadas. Conclusão: A maioria
dos estudantes reconheceu o risco no manuseio de perfurocortante. Três estudantes (2,4%) sofreram acidente (um relatou dois)
e três em mucosa. Informar ao docente foi a conduta pós-exposição mais citada, sendo que entre acidentados as condutas mais
seguras foram adotadas sob orientação do docente.
Descritores: Exposição Ocupacional; Estudantes de Enfermagem; Enfermagem; Escolas de Enfermagem; Conhecimento; Riscos
Ocupacionais.
ACCIDENTS TO BIOLOGICAL RISK FROM THE POINT OF VIEW OF NURSING STUDENTS: REFLECTIONS ON TEACHING
Objective: to identify risk activities for accidents with biological material in the opinion of nursing students and the knowledge
of the measures against an accident, to describe the frequency and profile of the accidents and to identify the post-exposure
care. Methodology: cross-sectional study with nursing students from a higher education institution in the Center-West of Brazil.
Data obtained by electronic questionnaire and analyzed by descriptive statistics. Results: A total of 126 students participated,
most of them women (96.0%) who reported previous guidance on biological risk. None cited all recommended post-exposure
measures. Handling sharps (64.4%) was the most reported risk behavior and mucosal exposure was the cause of three of the four
reported accidents. Of these, two were informed to the teachers and followed the indicated behaviors. Conclusion: Most students
recognize the risk in activities involving sharps, but few identify them in other activities involving body fluids. Three students
(2.4%) suffered an accident (one reported two) and three in the mucosa. Informing the teacher was the most cited post-exposure
behavior, and among the injured, the most secure behaviors were adopted under the guidance of the teacher.
Descriptors: Occupational Exposure; Students, Nursing; Nursing; Schools, Nursing; Knowledge; Occupational Risks.
ACCIDENTES AL RIESGO BIOLÓGICO BAJO LA ÓPTICA DE LOS ESTUDIANTES
DE ENFERMADO: REFLEXIONES PARA LA ENSEÑANZA
Objetivo: identificar actividades de riesgo para accidentes con material biológico según estudiantes de enfermería y el conocimiento de
las medidas frente al accidentes, describir frecuencia y perfil de los accidentes e identificar la atención post-exposición Metodología:
estudio transversal, con estudiantes de enfermería en el Centro-Oeste, Brasil. Datos obtenidos por cuestionario electrónico y
analizados por estadística descriptiva. Resultados: Participaron 126 estudiantes, mayoría mujeres, que han mencionado orientación
previa sobre el riesgo biológico. Ninguno citó todas las medidas post-exposición recomendadas. El manejo de pinchazo fue el mayor
riesgo reportado y la exposición mucosa a causa de tres de los cuatro accidentes reportados. De ellos, dos fueron informados a
los docentes y seguidas las conductas indicadas. Conclusión: Tres estudiantes (2,4%) sufrieron accidente (uno relató dos) y tres en
mucosa. El informe al docente fue la conducta post-exposición más citada, siendo que entre accidentados las conductas más seguras
fueron adoptadas bajo orientación del docente.
Descriptores: Exposición Ocupacional; Estudiantes de Enfermería; Enfermería; Facultades de Enfermería; Conocimiento; Riesgos
Laborales
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introdução
Os acidentes de trabalho com exposição a material
biológico (MB) são frequentes entre os trabalhadores da
área da saúde, devido ao manejo rotineiro de instrumentos
perfurocortante e fluídos corporais nas atividades de cuidado à saúde (1). Os estudantes da área da saúde convivem
com o mesmo risco(2), pois durante o processo de ensinoaprendizagem também atuam diretamente no cuidado em
saúde em diferentes níveis de complexidade (3).
Entre os trabalhadores da área da saúde, a equipe de
enfermagem é a que mais se acidenta com MB, por ser a
categoria com maior número de profissionais e por manter
o cuidado ininterrupto nos serviços de saúde(4).
A baixa adesão às medidas de proteção e/ou o desconhecimento das medidas de biossegurança favorecem a
ocorrência de acidentes com MB e podem interferir direta
e/ou indiretamente na frequência e na gravidade desses(5).
Dessa forma, considera-se que a abordagem dessa temática no processo de formação acadêmica é imprescindível
para o enfrentamento do risco biológico pelos estudantes
em suas atividades práticas e conhecer a epidemiologia
desse agravo entre estudantes pode auxiliar as instituições de ensino e da saúde, na elaboração de estratégias
preventivas.
Neste sentido, e considerando a pouca literatura sobre acidente com MB entre os estudantes de enfermagem a relação com seu conhecimento sobre esse agravo
foram propostos os objetivos: identificar atividades da
prática acadêmica de risco para ocorrência de acidentes
com MB, na opinião de estudantes de enfermagem; identificar o conhecimento dos estudantes acerca das medidas frente a um acidente com MB, descrever a frequência
e o perfil dos acidentes e identificar o atendimento pósexposição.
metodologia
Tipo de estudo
Estudo transversal e descritivo.
Participantes da pesquisa
A população foi constituída por estudantes de enfermagem. O número de estudantes matriculados era 177.
Desses, 159 atenderam à solicitação de fornecimento de
endereço eletrônico para o envio do questionário. Foram
feitas três tentativas de envio. Foram incluídos estudantes de enfermagem matriculados do segundo ao quinto
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RESULTADOS
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Quadro 1. Caracterização dos acidentes com material biológico referidos por estudantes de enfermagem
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do o sangue como material biológico em duas situações.
IST.
Perfil diferente da maioria dos estudos, que mostram o
“Eu tive mais medo, medo de não poder conviver [...] eu
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predomínio de acidentes por perfurocortantes. Também é
diferente do que os próprios estudantes indicaram como
atividade de maior risco (manuseio de perfurocortantesTabela 2). Presume-se que o reconhecimento a priori do
risco, pode induzir maior cuidado no manejo de perfurocortante. Ainda, vale considerar a maior oferta, pelos serviços de saúde, dos dispositivos de segurança.
Nos casos 2, 3 e 4 nos quais os acidentes envolveram a
mucosa ocular, o uso dos óculos de proteção individual poderia tê-los evitado, como reconhecido pelas próprias vítimas, denotando o aprendizado a partir do que o estudante
vivenciou na prática e mais uma vez reforça a importância
de metodologias de ensino que proporcionem situações da
prática clínica e da orientação e supervisão do docente
quanto às medidas preventivas cabíveis em cada caso.
Foi determinante para a ocorrência do acidente que envolveu objeto perfurocortante, o descumprimento de recomendação básica da legislação brasileira, que responsabiliza o gerador do resíduo pela sua correta segregação e descarte(24).
Reitera-se que para o processo de gerenciamento de resíduos, a fase de segregação é primordial, pois quando o descarte
não é realizado de forma incorreta (CASO 1), o gerador provoca risco individual e coletivo, como mostrado em estudo que
identificou índices de 98,5% de exposições percutâneos entre
a equipe do serviço de higiene e limpeza, 70,8% dos acidentes
relacionados ao descarte inadequado (25).
Limitações do estudo
Participantes de uma única Instituição de Ensino
Superior.
Contribuições do estudo para a prática
O estudo traz importante contribuição para a área da
enfermagem por explicitar o risco biológico inerente à formação de estudantes nessa área. E, especialmente para as
IE que devem prover a formação necessária à adoção de
medidas preventivas pré e pós exposição a material biológico, manter seus docentes atualizados na temática e implantar estratégias de gerenciamento do risco e acompanhamento dos estudantes expostos ao risco biológico
para o seguimento clínico-laboratorial quando indicado.
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