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1. PROBLEMA E JUSTIFICATIVA:

Uma das grandes causas de acidentes ocupacionais com perfurocortantes nos
Estabelecimentos de Assistência a Saúde (EAS), é a falta de investimentos, em
educação continuada em todos os níveis da hierarquia da assistência a saúde.
Espero que ao ser realizado esse estudo, diminua os acidentes com perfuro
cortante. Conseqüentemente isso irá diminuir os afastamentos ao trabalho e os
gastos dos hospitais, também diminuirão os transtornos psicológicos dos
profissionais acidentados e os tratamentos.
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2. OBJETIVOS

Mostrar a percepção dos funcionários de enfermagem frente aos acidentes com
perfurocortantes, traçar o perfil do profissional que se acidenta e sua confiança no
enfermeiro.

3. PLANO DE AÇÃO

Este estudo trata-se de uma revisão bibliográfica, de caráter descritivo, baseado em
revisão de literatura em livros e em documentos eletrônicos, onde foram utilizados
artigos científicos e periódicos, a partir do SCIELO (Scientific Electronic Library
Online), BIREME (Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências
da Saúde), BVS (Biblioteca Virtual em Saúde), LILACS (Literatura Latino-Americana
e do Caribe em Ciências da Saúde), REE (Revista Eletrônica de Enfermagem), e
ainda protocolos e manuais do MS (Ministério da Saúde), livros e artigos
informativos de caráter acadêmico e de reconhecida relevância científica.
De acordo com Andrade (2002), a pesquisa bibliográfica tem como objetivo
conhecer as diferentes contribuições científicas disponíveis sobre determinado
tema. Ela também fornece suporte a todas as fases de qualquer tipo de pesquisa,
uma vez que auxilia na definição de problemas, na determinação dos objetivos, na
construção de hipóteses, na fundamentação da justificativa da escolha do tema e na
elaboração do relatório final.
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4. CRONOGRAMA

ATIVIDADES

PERÍODO
JUN

LEVANTAMENTO DE LITERATURA

X

LEITURA DA LITERATURA

X

JUL

MONTAGEM DO PROJETO

X

COLETA DE DADOS

X

AGO

TRATAMENTO DE DADOS

X X

ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL

X X

SET

REVISÃO DO TEXTO

X

ENTREGA DO TRABALHO

X

APRESENTAÇÃO
OBSEVAÇÃO:

X
Termino
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5. INVESTIMENTO

MATERIAIS
ITEM

CUSTO

IMPRESSÃO

50,00

PAPEL A4

20,00

CANETA

5,00

LAPIS

3,00

CD

4,00

PENDRIVE

50,00

BANER

89,00

TOTAL

221,00
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6. AVALIAÇÃO

Sabe-se que a instituição hospitalar é um ambiente de trabalho insalubre, devido a
encontrar nestes ambientes pacientes portadores de diversas enfermidades
infectocontagiosas e serem realizados nestes locais muitos procedimentos que
oferecem riscos de acidentes e doenças para os trabalhadores da saúde. É notável
que poucos locais de trabalho sejam tão complexos como um hospital. Além de
prestar cuidados básicos de saúde a pacientes, muitos são também centros de
ensino e pesquisa. Por todas essas características, existem riscos potenciais aos
quais os trabalhadores hospitalares podem estar expostos, dependendo da
atividade que desenvolvem e o seu local de trabalho. É conceituada como acidente
de trabalho, a ocorrência de uma colisão repentina e involuntária entre pessoa e
objeto, e que gera danos corporais (lesões, morte) e/ou danos materiais. O acidente
de trabalho diferencia-se da doença ocupacional adquirida em longo prazo
(NISHIDEI; BENATTI e ALEXANDRE, 2004).

Diante do exposto, para se prevenir a ocorrência de acidentes de trabalho no
ambiente hospitalar, é importante que os esforços sejam concentrados inicialmente
na eliminação dos perigos e/ou riscos, para que não haja uma interação direta entre
pessoas e perigos e, posteriormente, orientações e fornecimento de equipamentos
de proteção individual (EPI’s). Com a adoção dessas duas medidas, é possível
obter melhores resultados na prevenção de acidentes de trabalho (NISHIDEI;
BENATTI e ALEXANDRE, 2004).

O objetivo deste projeto mostra a percepção dos funcionários de enfermagem frente
aos acidentes com perfurocortantes, traçar o perfil do profissional que se acidenta e
a sua confiança no enfermeiro. A relevância para realização do mesmo se dá pela
necessidade de divulgar os conhecimentos e, assim contribuir com a prevenção de
acidentes com perfurocortantes na equipe de enfermagem.
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