
 

XIV Seminário Estudantil de pesquisa e Extensão - FAMAM 

 
 

  
 

CONCEPÇÕES DA EQUIPE DE ENFERMAGEM SOBRE MEDIDAS DE 

PREVENÇÃO DE ACIDENTES COM PERFUROCORTANTES EM UNIDADE DE 

EMERGÊNCIA HOSPITALAR 

 

Girleide de Jesus Rodrigues* 

Maria Fernanda Aderne Almeida**  

 

Os acidentes de trabalho e riscos ocupacionais estão diretamente associados ao ambiente e 

tipo de atividade que é desenvolvida, dessa forma acometem em maior incidência os 

profissionais da área de saúde com destaque para a equipe de enfermagem que atua no setor 

de emergência. A jornada intensa e a sobre carga de trabalho são gerados em função das 

características desse setor, visto que as atividades envolvem um grande numero de tarefa num 

pequeno período de tempo que associado ao estresse, pode interferir diretamente na 

capacidade de concentração implicando na facilitação dos acidentes. Os acidentes com 

materiais biológicos são os mais frequentes na equipe de enfermagem, em especial com os 

perfurocortantes que acontecem em circunstancias de atividades de reencape, manipulação de 

agulhas, cateteres intravenosos, e o manejo e descarte inadequado. Nesse contexto, esses 

acidentes são considerados perigosos e podem causar a transmissão ocupacional de mais de 

20 patógenos incluindo o vírus da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida e hepatites virais, 

além disso, podem gerar problemas psicossociais que são capazes de ocasionar repercussões 

negativas na vida dos profissionais. O estudo terá como objetivo analisar a concepção da 

equipe de enfermagem quanto às medidas de prevenção de acidentes com perfurocortantes em 

unidade de emergência de um município do recôncavo baiano. O estudo será uma pesquisa de 

campo de natureza descritiva e abordagem qualitativa. A coleta de dados será realizada em 

um hospital do recôncavo baiano, tendo como participantes da pesquisa membros da equipe 

de enfermagem que inclui auxiliares em enfermagem, técnicos em enfermagem e enfermeiros 

que atuam no setor de emergência, e a coleta de dados será realizada através de uma entrevista 

semi-estruturada. Para a análise dos dados, será utilizada a técnica da análise de conteúdo de 

Minayo. Espera-se com esse estudo conhecer as concepções da equipe de enfermagem sobre 

prevenção de acidentes com perfurocortante, assim como, identificar as medidas de proteção e 

biossegurança adotada pela a equipe as principais causas que estão associadas ao 

acontecimento de acidentes com perfurocortantes. 
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