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1. PROBLEMA E JUSTIFICATIVA 

O acidente ocupacional de exposição com material biológico trata-se de um 

grande problema de saúde, pois o risco médio de se adquirir o HIV é de 

aproximadamente 0,3% após a exposição percutânea e de 0,03% após a 

exposição mucocutânea. A transmissão ocupacional de hepatite B (HBV) 

representa maior risco do que para o HIV, o risco de transmissão ocupacional 

após acidente percutâneo varia de 22% a 31% no caso do paciente-fonte 

apresentar sorologia HbsAg reativa, com alta replicação viral. Para o vírus da 

hepatite C (HCV), o risco médio é de 0,5% a 1,8% [1].  

 

Os acidentes de trabalho com sangue e outros fluidos potencialmente 

contaminados devem ser tratados como casos de emergência, uma vez que as 

intervenções para profilaxia da infecção pelo HIV e Hepatite B, denominadas 

profilaxias pós-exposição, necessitam ser iniciadas logo após a ocorrência do 

acidente (idealmente até 2 horas após) para a sua maior eficácia [1,2].  

 

Após a análise de dados da Vigilância Epidemiológica local, nos anos de 2010 a 

2011, observou-se que foram notificados no SINAN em Patrocínio/MG, 247 

casos de acidente ocupacional com exposição à material biológico. Destes, 

55,47% ocorreram entre os técnicos de enfermagem, seguido pelos que 

ocorreram entre os estagiários de enfermagem (9,31%). Em relação ao tipo de 

exposição, encontramos um número de casos substancial para percutânea 

(70,85%), em contato principalmente com sangue (88,26%). Quanto às 

circunstâncias do acidente, 26,32% ocorreram durante administração de 

medicação e 12,96% durante procedimento cirúrgico.  

 

Pode-se observar que os acidentes aconteceram em situações em que as 

medidas preventivas não foram atendidas, visto que o maior problema parece 

estar relacionado ao descuido ao manusear materiais perfurocortantes durante 

administração de medicamento e procedimentos cirúrgicos. 

 

Outra importante observação é que no SINAN não havia o encerramento 
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adequado e oportuno dos casos digitados, o que pode representar que exista 

falhas na vigilância ou até na assistência com relação ao acompanhamento dos 

casos. 

 

Desta forma, fica evidente a necessidade de se promover atividades educativas 

de forma permanente, orientando os profissionais sobre os cuidados e riscos 

inerentes ao exercício da profissão em várias circunstâncias, no intuito de 

reduzir o número dos acidentes, assim como capacitá-los sobre o atendimento 

aos fluxogramas existentes e necessidade de informar a alimentar o sistema de 

informação quanto à evolução e encerramento dos referidos casos. 

 

Assim, o projeto estaria contemplando uma das diretrizes da Política Nacional de 

Promoção da Saúde do Trabalhador da Saúde através da promoção de política 

intersetorial para a melhoria da qualidade de vida e redução das 

vulnerabilidades e dos riscos à saúde do trabalhador.  Outra diretriz 

contemplada seria a da promoção de processos de educação permanente, cuja 

finalidade é a de qualificar e transformar as práticas de saúde, organizar as 

ações e serviços, buscando o desenvolvimento pessoal e institucional destes 

trabalhadores e de seus gestores. 

 

 

2. OBJETIVOS  

 Objetivo geral:  

Elaborar um plano de capacitação permanente para os trabalhadores da 

saúde, sobre segurança e saúde no ambiente de trabalho na cidade de 

Patrocínio/MG. 

 

 

3. PLANO DE AÇÃO  

O plano de capacitação será baseado na NR 32, onde por meio de palestras e 

reuniões técnicas, os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e 

estagiários da área, serão instruídos sobre meios de proteção e prevenção de 

acidentes no ambiente de trabalho.  
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Deve-se contemplar nesta capacitação os aspectos referentes aos fluxogramas 

existentes do Programa de Atendimento aos Acidentados com Material Biológico 

de forma a alinhar as ações de assistência e vigilância dos casos. 

 

Levando em consideração que o município de Patrocínio possui 23 

estabelecimentos de saúde com equipe multiprofissional (4 hospitais, 11 

unidades básicas de saúde, 4 postos de saúde, 3 unidades de atendimento 

secundário e 1 pronto socorro) e duas instituições de ensino da área de saúde (1 

Curso Superior de Enfermagem e 1 Curso Técnico em Enfermagem), a 

metodologia para realização da capacitação de todos esses ambientes será por 

meio da multiplicação da informação.  

 

Para isso, os representantes dos hospitais serão convocados (CIPA’s e/ou o 

responsável técnico pelo PPRA) assim como o médico e enfermeiro responsável 

técnico/coordenador das UBS, unidades de atendimento secundário e pronto 

socorro. Já nas instituições de ensino serão convocados os coordenadores dos 

cursos de enfermagem e técnico de enfermagem.  

 

As palestras serão ministradas pela Referência Técnica em Saúde do 

Trabalhador da Prefeitura, em local a ser definido, em dois momentos, com 

todos os profissionais convocados. Durante as palestras os participantes 

receberão material para anotação e todo o conteúdo digital ministrado. Ao 

término do segundo encontro os representantes das instituições se 

comprometerão através da assinatura de um termo de compromisso a realizar 

pelo menos uma capacitação por semestre com seus funcionários/alunos, 

devendo comprovar o ato através das atas e assinaturas de presença das 

reuniões de capacitação. 

 

Para que se tenha um controle da realização das atividades, as instituições e 

estabelecimentos deverão inicialmente elaborar um cronograma de capacitação 

e emitir uma relação dos profissionais/alunos, ativos/matriculados, sob suas 

responsabilidades. Com isso, as capacitações poderão ser monitoradas a tempo 
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e as ações replanejadas até que todos os envolvidos passem pelo processo de 

capacitação, em tempo oportuno, de forma permanente. Caso não realize o 

processo de capacitação conforme a agenda programada, o profissional 

responsável que assinou o termo de responsabilidade será notificado a 

promover a ação em um novo momento. Caso a ação permaneça sem ser 

realizada, este profissional poderá ser notificado pelo serviço de Vigilância em 

Saúde através de Auto Termo de Notificação, podendo o referido documento ser 

encaminhado ao Conselho Regional da respectiva classe profissional, para 

conhecimento e providências. 

 

Após o período de um ano a contar da primeira reunião, serão avaliadas no 

SINAN as fichas de acidente de trabalho com exposição a material biológico, 

para verificar se as capacitações surtiram o efeito desejado ou alcançou o 

objetivo proposto.  

 

Além disso, será feita a avaliação de qualidade dos atendimentos aos 

acidentados com material biológico, onde será verificado, caso a caso, o 

seguimento ao fluxograma estabelecido, tratamento prescrito, exames 

realizados e o encerramento de casos oportunamente e adequadamente no 

sistema de informação. 

 

 

 

4. CRONOGRAMA 

 

2013 J F M A M J J A S O N D 

Ações 

Levantamento teórico x x           

Preparação de Material Didático  x x          

Reunião técnica com 
coordenadores 

  x          

Realização de Palestras e 
Reuniões 

   x x        
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2014 J F M A M J J A S O N D 

Ações 

Análise do banco de dados 2013    x         

Emissão de relatórios gerenciais     x        

Reunião técnica para discussão     x        

Revisão e elaboração de parecer 
final 

     x       

Apresentação de resultados       x      

 

 

5. INVESTIMENTO 

 

Material de consumo 
- Papel A4 (10 pcts com 500 folhas) R$18,00 R$180,00 
- Cartuchos (20 unidades) R$75,00 R$1.500,00 
- Encadernação de apostilas (100 unidades) R$1,50 R$150,00 

- Pastas plásticas (100 unid) R$7,00 R$700,00 
- CD (01 cx com 100 unid) R$50,00 R$ 50,00 
 - Canetas esferográficas (100 unid) R$1,50 R$150,00 

Total: R$ 2.730,00 
 

 

 

6. AVALIAÇÃO  

Para verificar os resultados do projeto de capacitação dos trabalhadores da 

saúde, serão avaliados os seguintes indicadores:  

 Número absoluto de notificações de acidente ocupacional com exposição a 

material biológico no SINAN;  

 Proporção de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, estagiários de 

enfermagem e profissionais de limpeza acidentados; 

 Proporção de atendimento adequado instituído (protocolos); 

 Proporção de atendimento encerrado adequadamente e oportunamente no 

SINAN. 
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