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APRESENTAÇÃO 
 

Obrigatório para todas as Instituições que prestam serviços de saúde, o Plano 

de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde (PGRSS), passou a ser um 

documento exigido legalmente por órgãos públicos de fiscalização onde a 

elaboração, implantação e continuidade do mesmo requer do profissional da saúde 

uma nova postura diante dos resíduos que são  produzidos. 

Várias palestras, encontros e seminários têm ocorrido nestes últimos anos, 

tentando esclarecer e atender as expectativas daqueles que foram chamados à 

responsabilidade de elaborar um PGRSS. 

Foi assim que surgiu meu interesse neste assunto repleto de indagações.  

Minha carreira iniciou em 1986 e muito jovem fui exercendo funções 

consideradas rotineiras para minha profissão, com ênfase na administração em 

enfermagem. No decorrer dos anos já com alguma experiência em unidades de 

internação, centro cirúrgico e central de material esterilizado, estes dois últimos de 

meu maior interesse, realizei vários cursos e diante das expectativas do mercado de 

trabalho especializei-me em administração hospitalar. Surgiu então a possibilidade 

de realizar um novo curso, o de controle de infecção hospitalar. Após o curso, 

comecei a trabalhar no Controle de Infecção Hospitalar de uma instituição e 

permaneci por durante 14 anos. 

Foi quando nesse período, ainda como enfermeira do Serviço de Controle de 

Infecção Hospitalar, fui convidada a participar de um seminário sobre a implantação 

de um plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde no final  de 1998. 

 Embora não tivesse noção da magnitude do que para mim era apenas e tão 

somente “lixo”, mergulhei em um universo de informações novas. Infecção hospitalar 

eu já possuía certo conhecimento e prática, e, um novo assunto me inquietava, o lixo 

hospitalar. 

 Embora lixo e infecção hospitalar tenham em comum alguns aspectos como 

é o caso da cadeia epidemiológica e seu impacto no meio ambiente hospitalar, 

percebi que não tinha nenhum conhecimento técnico e científico específicos que 

pudesse me auxiliar na tomada de decisões. 

 

Os desafios começaram a partir daquele instante. Qual não foi minha 

surpresa, quando passei a me envolver cada vez mais, e, na medida em que me 
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aprofundava no tema fui percebendo que muitas mudanças seriam necessárias, 

desde a compra de lixeiras adequadas até a adequação do fluxo dos resíduos 

dentro da instituição. Mudanças estas, baseadas nas legislações vigentes, e para 

isso foi preciso inicialmente que toda a administração do hospital também se 

empenhasse, o que aconteceu. 

 Vale lembrar que a grande maioria das instituições hospitalares de hoje 

foram construídas sem contemplar alguns requisitos importantes como a sala de 

resíduos ou o depósito de material de limpeza e até mesmo o expurgo. Sem dúvida 

o espaço físico foi um dos maiores desafios na concretização do plano, envolvendo 

arquitetura, engenharia e recursos financeiros. 

 Depois, outro desafio foi envolver todos os colaboradores para uma nova 

idéia sobre o descarte correto de resíduos, algo que era feito de maneira muitas 

vezes empírica. Foi preciso realizar palestras, elaborar panfletos ilustrativos e contar 

com a educação continuada.  

 Tornei-me assim em 2001, a responsável técnica pelo PGRSS dessa 

instituição. Desde então, participei de várias palestras e cursos sobre gerenciamento 

de resíduos de serviço de saúde como ouvinte e também como palestrante,  e dei 

algumas entrevistas em revistas especializadas de circulação nacional. 

 Foi um período de muitas indagações das instituições não só da cidade de 

São Paulo como de outras cidades e estados também. A maior delas sem dúvida 

era sobre como elaborar um PGRSS, e como eu já tinha a experiência bem 

sucedida na elaboração do mesmo, foi um momento em que pude transmitir o que 

até então havia aprendido na teoria e na prática. 

Meu interesse pelo assunto ainda persistiu e a procura de soluções práticas 

junto a um grupo de profissionais nomeados em uma comissão foi uma 

conseqüência. É importante a participação efetiva dos profissionais das diversas 

especialidades na elaboração de um PGRSS. Essa comissão foi formada por 

profissionais de diversas categorias e que estavam envolvidos de alguma forma com 

o gerenciamento de resíduos. Foi preciso envolver também, além do Serviço de 

Controle de Infecção Hospitalar, o SESMT, a responsável da higienização, do 

laboratório, da enfermagem e da farmácia.  

Assim, quando as situações que geravam conflitos com as legislações 

vigentes surgiam, soluções eram pensadas e adequações necessárias eram feitas. 

A consciência destas necessidades foi surgindo assim que nova legislação era 
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publicada. E durante um curto período de anos muitas resoluções surgiram e com 

elas as dúvidas também. As dúvidas levam aos profissionais de várias categorias 

buscar  soluções para problemas comuns nas instituições como a falta de estrutura 

física, escassez nos recursos financeiros e preocupação com o meio ambiente.  

 É interessante ver que há muito ainda o que fazer e estudar sobre o assunto.  

O lixo, agora para mim conhecido como resíduo, deixou de ser algo que 

apenas desprezaria em algum recipiente, para uma nova conceituação e 

importância: cuidar da saúde do trabalhador e do meio ambiente.  

Cuidar do resíduo desde sua geração até seu destino final passou a ser uma 

nova tarefa para mim e para todos os envolvidos no gerenciamento de resíduos.  

Ao deparar-me com acidentes de trabalho ocorridos na manipulação desses 

resíduos, seja na sua segregação, descarte ou transporte percebi que algo de 

errado estaria ocorrendo e que pudesse influenciar na ocorrência desses acidentes. 

Percebia que eles ocorriam tanto com profissionais da enfermagem, médico 

ou da higienização. O  desconforto da situação e a preocupação com o pessoal 

acidentado eram situações igualmente preocupantes. 

Perguntas surgiram: Porque estariam ocorrendo estes acidentes? Como estes 

resíduos estão sendo manipulados a ponto de provocar acidentes? O que pode ser 

feito para evitá-los? O plano de gerenciamento de resíduos contribui ou não para 

que isto não ocorra? 
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RESUMO 
 
Salles, CLS de. Acidentes de trabalho ocorridos com os trabalhadores da saúde nos 
diferentes processos de um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de 
Saúde (PGRSS). [Dissertação]. Guarulhos (SP): Universidade Guarulhos, 2008. 

 
 
 

O presente estudo tem por objetivo analisar os acidentes de trabalho 

ocorridos com os trabalhadores da saúde nos diferentes processos de um Plano de 

Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde (PGRSS) de um hospital do 

município de São Paulo. Os dados foram coletados por meio do levantamento dos 

registros dos acidentes de trabalho (Comunicação de Acidentes de Trabalho - CAT) 

durante o período de 2002 a 2006, arquivados no Serviço de Engenharia de 

Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) na Instituição selecionada. Foram 

obtidas 150 CATs,  sendo 78 (52,0%) inerentes aos acidentes ocorridos no 

manuseio de resíduos. Pelos resultados obtidos, pode-se verificar que a maioria dos 

trabalhadores acidentados era auxiliar de enfermagem (67,12%), do sexo feminino 

(82,05%), com idade média de 37 anos e meio. O período em que houve maior 

freqüência de acidentes foi o da manhã (39,73%) especialmente entre 9 e 13 h entre 

as mulheres e 11 e 19 h entre os homens. A maior parte dos acidentes ocorreu nos 

meses de maio (15,38%), outubro (12,82%) e julho (11,53%), observando um 

aumento no número de notificações no decorrer dos anos. Os setores de ortopedia e 

plástica, que estão localizados no mesmo piso, e o centro cirúrgico, registraram 

maior número de acidentes (10,25%). Quanto ao agente causador de acidentes, 

houve predomínio das agulhas (82,05%), ocasionando conseqüentemente lesões 

perfurantes (80,77%) e corte (14,10%), que atingiram os membros superiores 

(87,18%), principalmente mãos e dedos. A maioria (94,87%) dos acidentes não 

resultou em afastamento do trabalho e nenhum trabalhador acidentado precisou de 

internação hospitalar. Nas CATs pesquisadas, havia o item CID 10 para ser 

preenchido e se observou que o percentual de CATs que não tinha este item 

preenchido foi bastante elevado ( 39,75%) enquanto a maioria preenchida se referia 

ao Capítulo XIX que trata de lesões, envenenamento e algumas outras 

conseqüências de causas externas. Quanto à etapa do PGRSS em que os acidentes 

ocorreram, 69,23% foi na segregação dos resíduos, seguida do acondicionamento 

(23,08%); em 7,69% dos registros, não foi possível identificar a etapa do PGRSS. 
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Esses dados conduzem a reflexões sobre o manuseio e descarte de resíduos no 

momento de sua geração além da forma de acondicionamento dos mesmos. Pode-

se ressaltar que o PGRSS dentro de uma instituição deve fornecer aos 

trabalhadores da saúde, mecanismos que facilitem suas atividades rotineiras com o 

menor risco possível de ocorrência de acidentes de trabalho. A mudança de 

comportamento diante de um resíduo potencialmente contaminado e que apresenta 

riscos ao próprio trabalhador ou a outrem deve acontecer para minimizar os 

problemas decorrentes de um acidente de trabalho.  

 

 

Descritores: doenças ocupacionais, enfermagem, resíduos hospitalares, serviços 

de saúde. 
 
 
 



 xi

ABSTRACT 
 
Salles  CLS de. Accidents at work that occurred to the health professionals at the 
different steps to the management plan for health services waste. 
 
The main purpose of the study here presented is to analyze work accidents occurred 

to the health professionals at the different steps consisted in a management plan for 

health services waste of a hospital (MPHSW) from the municipality of São Paulo. The 

information collected was taken through to the survey of accidents registrations 

(Communication of Occupational Accidents – CAT) during the years of 2002 and 

2006, filed in the Service of Engineering of Security and Work Medicine (SESWM), of 

the selected Institution. It was selected 150 CATs, which 78 (52%) were related to 

accidents occurred while handling wastes. It was noticed that the majority of the 

professionals that suffered an accident were females (83,56%) with average age of 

37,5 years old, nursing assistants (67,12%) during the morning shift as analyzed, 

was when the biggest number of accidents happened. Was accounted (37,73%), 

specially between 9 and 13 hours among women and 11 – 19 hours among men. 

Most part of the accidents occurred on the months of May (15,38%), October 

(12,82%) and July (11,53%), as watched the increase of notification numbers through 

the years. The Orthopedic and Plastic Surgery departments, which are situated at the 

same floor, and the Surgical Center, registered even bigger number of accidents 

(10,25%). Speaking of agents that causes accidents, the needles were the ones that 

provoke the biggest number of accidents (82,05%), causing needle stick injuries 

(80,77%) and cutting injuries (14,10%) that hit de upper body area (87,18%), mainly 

hands and fingers. Most of the accidents did not need a time off the job and none of 

the injured worker needed to be admitted to hospital. Over the researched CAT’s, 

there was the item CID 10 to be filled and has been observed that, the CAT’s 

percentage that did not have this item  filled was very high (39,75%) while most of 

the filled ones, was referred to the XIX Chapter talks about injuries, poisoning and a 

few others consequences of external causes. It was noticed that the majority of the 

accidents (69,23%) occurred at the wastes segregation stage, followed by the 

packaging (23,07%). In 6 registrations it was not possible to identify the  
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MPHSW stage. The information takes us to reflections about the handling and 

disposal of wastes at the moment of its creation beyond their way of packing. You 

may point out that the MPHSW inside an institution must provide to the health 

professionals, ways to make easier their daily activities with the least possibility of 

occurring work accidents. The change of behavior when facing a highly contaminate 

waste that shows risks to the worker himself, or to someone else, must exist to 

minimize the problem that comes after a work accident. 

 

 

Descriptors: occupational diseases, nursing, hospital wastes, health services.  
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RESUMEN 
 
Salles, CLS de. Aсcidentes de trabajo ocurridos con los trabajadores de la salud en 
los diferentes procesos de un Plan de Gerencia de Residuos de Servicio de la Salud 
(PGRSS). [Dissertación]. Guarulhos (SP): Universidad Guarulhos, 2008. 

 
 
 

El presente estudio tiene por objetivo analisar los accidentes de trabajo 

ocurridos con los trabajadores de la salud en los diferentes procesos de un Plan de 

Gerencia de Residuos de Servicio de Salud (PGRSS) de un hospital del municipio de 

São Paulo. Los datos han sido reunidos a través del análisis de los registros de los 

accidentes de trabajo (Comunicación de Accidentes de Trabajo - CAT) durante el 

período de 2002 a 2006, archivados en el Servicio de Ingeniería de Seguridad y 

Medicina del Trabajo (SESMT) en la Institución seleccionada. Se obtuvieron 150 

CATs,  siendo 78 (52,0%) inherentes a los accidentes ocurridos en el manoseo de 

residuos. A través de los resultados obtenidos, se puede verificar que la mayoría de 

los trabajadores accidentados era auxiliar de enfermería (67,12%), del sexo feminino 

(83,56%) con edad promedio de 37 años y medio. El período en que hubo mayor 

frecuencia de accidentes fue por la mañana (39,73%) especialmente entre 9 y 13h 

entre las mujeres y 11 y 19h entre los hombres. La mayor parte de los accidentes 

ocurrió en los meses de mayo (15,38%), octubre (12,82%) y julio (11,53%), 

observándose un aumento en número de notificaciones en el correr de los años. Los 

sectores de ortopedia y plástica, que están localizados en el mismo piso, y el centro 

quirúrgico, registraron mayor número de accidentes (10,25%). En relación al agente 

causante de accidentes, hubo predominio de las agujas (82,05%), ocasionando 

consecuentemente lesiones perfurantes (80,77%) y corte (14,10%), que atingieron 

los membros superiores (87,18%), principalmente manos y dedos. La mayoría 

(94,87%) de los accidentes no resultó en alejamiento del trabajo y ningún trabajador 

accidentado necesitó internación hospitalar. En las CATs pesquisadas, había el item 

CID 10 a ser rellenado y se observó que el porcentual de CATs donde ese dato no 

había sido informado fue bastante elevado ( 39,75%) mientras que la mayoría 

informada se refería al Capítulo XIX que trata de lesiones, envenenamiento y 

algunas otras consecuencias de causas externas. En relación a la etapa del PGRSS 

en que los accidentes ocurrieron, 69,23% ha sido en  la segregación de los residuos, 

seguida  del acondicionamiento (23,08%); en 7,69% de los registros, no ha sido 
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posible identificar la etapa del PGRSS. Esos datos conducen a reflexiones acerca 

del manoseo y descarte de residuos en el momento de su generación además de la 

forma de acondicionamiento de éstos. Cabe destacar que el PGRSS dentro de una 

institución debe fornecer a los trabajadores de la salud, mecanismos que faciliten 

sus actividades rutineras con el menor riesgo posible de ocurrencia de accidentes de 

trabajo. El cambio de actitud frente a un residuo potencialmente contaminado y que 

presenta riesgos al propio trabajador o a otro debe ocurrir a fin de minimizar los 

problemas consecuentes de un accidente de trabajo.  

 

 

Descritores: enfermedades ocupacionales, enfermería, residuos hospitalares, 

servicios de salud. 
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 1 – INTRODUÇÃO  
 
 

 Um PGRSS bem elaborado e implantado pode trazer à instituição algumas 

vantagens, pois norteia seus colaboradores na correta segregação e manuseio dos 

resíduos contribuindo para a prevenção de acidentes de trabalho, além de colaborar 

com o meio ambiente, quando implantada a coleta seletiva e seu respectivo projeto 

de reciclagem e  destino final adequados. 

Em todas as etapas da elaboração de um PGRSS existem normas a serem 

cumpridas que visam a segurança do trabalhador interno, do meio ambiente e do 

trabalhador externo, no caso, o coletor de resíduos. 

A nossa civilização ficou marcada como a civilização dos resíduos, e também 

pelo desperdício e pelas contradições de um desenvolvimento industrial e 

tecnológico sem precedentes na história da humanidade. Ao mesmo tempo em que 

se utilizam os recursos da biosfera como se fossem inexauríveis, todos os dias são 

lançados à natureza o desafio de ter que assimilar novos produtos artificiais, 

desconhecidos dos agentes naturais, incapazes, portanto, de promover o controle de 

seus usos e riscos, ultrapassando os limites da capacidade dos ciclos naturais e dos 

fluxos de energia. ¹ 

Por ser assunto ainda muito novo, e com pouca literatura a respeito, quem se 

torna responsável pela elaboração do PGRSS passa a se envolver em uma questão 

bastante complexa norteada por leis, portarias e resoluções ainda em trâmites em 

esferas federal, estadual e municipal e que ainda geram muitos conflitos. 

A 1ª Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) de nº 

05/93² apresenta o PGRSS como um documento integrante do processo de 

licenciamento ambiental, apontando e descrevendo as ações relativas ao manejo de 

resíduos sólidos, no âmbito dos estabelecimentos prestadores de serviços de saúde, 

portos, aeroportos, terminais ferroviários e rodoviários, contemplando os aspectos 

referentes à geração, segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, 

transporte e disposição final, bem como a proteção à saúde pública. 

Esta Resolução foi complementada e aprimorada pela CONAMA nº. 283/01³ 

que dispõe sobre o tratamento e disposição final dos resíduos de serviços de saúde, 

definindo o PGRSS como sendo o documento integrante do processo de 

licenciamento ambiental, acrescentando os princípios da não geração e na 
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minimização da geração de resíduos, incluindo as ações relativas ao tratamento dos 

resíduos. 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) através da Resolução 

da Diretoria Colegiada RDC 334 de 25 de fevereiro de 2003, revogada 

posteriormente pela RDC 306/045, define o PGRSS como sendo “o documento que 

aponta e descreve as ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos, observadas 

suas características, no âmbito dos estabelecimentos, contemplando os aspectos 

referentes à geração, segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, 

transporte, tratamento e destinação final, bem como a proteção à saúde pública”. 

Nesta última RDC o PGRSS é igualmente definido como “o documento que 

aponta e descreve as ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos”, porém, 

observadas suas características e riscos. Finalmente, a Resolução CONAMA nº. 

358/056 aprimora, atualiza e complementa a Resolução CONAMA nº. 283/013, que 

dispõe sobre o tratamento e disposição final dos resíduos de serviços de saúde, 

acrescentando ao PGRSS ações relativas à reciclagem. 

 

Para um melhor entendimento, as duas resoluções vigentes estão 

representadas na figura 1. 

RDC 306
Dezembro/04

CONAMA 358
Maio/05

Segregação, condicionamento,
armazenamento,

Transporte, tratamento e
disposição final Critérios legais para 

o licenciamento ambiental

 
 

 Baseado nas características e no volume dos resíduos de serviços de saúde 

gerados, o PGRSS deve ser elaborado estabelecendo as diretrizes de manejo para 

os mesmos.  É também um instrumento utilizado para conduzir as ações de 

Figura 1 - Representação gráfica das resoluções em vigência: RDC 306/04 e CONAMA 358/05 
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gerenciamento nas diversas etapas envolvidas, desde a geração até o destino final, 

e deve ser compatível com as normas locais relativas à coleta, transporte e 

disposição final dos resíduos gerados nos serviços de saúde, as quais são 

estabelecidas pelos órgãos locais responsáveis por estas etapas7. 

Segundo as Resoluções RDC 306/045 e CONAMA 358/056, cabe a todos os 

geradores de resíduos de serviço de saúde a elaboração do PGRSS e são 

geradores todos os serviços relacionados com o atendimento à saúde humana ou 

animal além do hospital, inclusive os serviços de assistência domiciliar e de 

trabalhos de campo; laboratórios analíticos de produtos para saúde, necrotérios, 

funerárias e serviços onde se realizem atividades de embalsamamento (tanatopraxia 

e somatoconservação), serviços de medicina legal, drogarias e farmácias, inclusive 

as de manipulação, estabelecimentos de ensino e pesquisa na área da saúde, 

centros de controle de zoonoses, distribuidores de produtos farmacêuticos, 

importadores, distribuidores e produtores de materiais para diagnóstico in vitro, 

unidades móveis de atendimento à saúde, serviços de acupuntura, serviços de 

tatuagem, dentre outros similares. 

Compete ainda aos geradores de resíduos de serviço de saúde  disponibilizar 

uma cópia do PGRSS para consulta por solicitação da autoridade sanitária ou 

ambiental competente, dos funcionários, dos pacientes e do público em geral. 

A Secretaria do Estado da Saúde de São Paulo, do Meio Ambiente e da 

Justiça e Defesa da Cidadania ao aprovar a Resolução Conjunta SS/SMA/SJDC 

nº.1/988  orienta a elaboração do PGRSS e os itens que devem constar: a 

identificação do estabelecimento; os responsáveis técnicos do estabelecimento e do 

PGRSS; caracterização e quantificação dos resíduos, assim como a geração, fluxo, 

manuseio e acondicionamento; armazenamento e coleta internas, o tratamento intra-

unidade, triagem de materiais recicláveis, armazenamento e coleta externas, 

tratamento extra-hospitalar e destino final; deve constar ainda com aspectos da 

segurança e saúde  do trabalhador e o cronograma de implantação do PGRSS. 

Tendo como princípio que para elaborar o Plano é necessário conhecer o tipo 

de resíduo que está sendo descartado, faz-se necessário a sua definição. 

Segundo Domenéch9, resíduo é tudo que é gerado como conseqüência não 

desejada de uma atividade humana e, em geral, de qualquer ser vivo. Como 

qualquer processo natural, o gerenciamento dos resíduos está governado por um 
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conjunto de leis, sendo que a primeira poderia resumir-se na seguinte frase: “Eu sou, 

portanto eu contamino”. 

 Para este mesmo autor, todos os seres vivos para subsistir devem 

transformar de forma contínua certos produtos ao seu alcance em outros que 

possam assimilar, o que leva necessariamente à geração de resíduos. Na realidade, 

essa primeira lei se inspira na segunda lei da termodinâmica, segundo a qual, ao 

converter-se energia em trabalho, sempre se transfere certa quantidade de energia 

residual para o entorno. Aplicando-se essa lei à conversão de matéria-prima em 

produto de consumo, origina-se sempre um resíduo, o qual é descartado e devolvido 

ao meio ambiente. Segundo essa mesma lei, a reciclagem completa de um resíduo 

é impossível. 

Denominar o que é resíduo na área da saúde não é uma tarefa fácil, pois há 

muitos debates e termos usados  como sinônimos: resíduo sólido hospitalar, resíduo 

hospitalar, resíduo biomédico, resíduo clínico, resíduo infeccioso ou infectante. Há 

também resíduos em sua forma líquida e gasosa. 

A NBR 12.807 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)10 adotou 

o termo Resíduos de Serviço de Saúde, por conter terminologia, classificação, 

manuseio e coleta de resíduos de serviço de saúde, os quais foram definidos como 

os “resíduos resultantes das atividades exercidas por estabelecimentos prestadores 

de serviços de saúde”. 

Essa norma técnica define ainda: 

Resíduo: material desprovido de utilidade para o estabelecimento gerador. 

Resíduo infectante: resíduo de serviço de saúde que por suas características 

de maior virulência, infectividade e concentração de patógenos, apresenta risco 

potencial adicional à saúde pública. 

Resíduo especial: resíduo de serviço de saúde do tipo farmacêutico, químico 

perigoso e radioativo. 

Resíduo comum: resíduo de serviço de saúde que não apresenta risco 

adicional à saúde pública. 

Resíduo farmacêutico: produto medicamentoso com prazo de validade 

vencido, contaminado, interditado ou não utilizado. 

Resíduo químico perigoso: resíduo químico que, de acordo com os 

parâmetros da NBR 1000411, pode provocar danos à saúde e ao meio ambiente, 

pelas características de inflamabilidade e corrosividade. 
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A classificação dos resíduos em três classes distintas, de acordo com os 

riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública segue a norma técnica NBR 

1280812: Classe A (resíduo infectante), Classe B (resíduo especial) e Classe C 

(resíduo comum). 

Para a RDC 306/045 da ANVISA e CONAMA 358/056, os resíduos são 

classificados em cinco grupos: 

 Grupo A – resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por 

suas características de maior virulência ou concentração, podem apresentar risco de 

infecção; 

 Grupo B – resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar 

risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade; 

Grupo C – quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que 

contenham radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de eliminação 

especificadas nas normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) e para 

os quais a reutilização é imprópria ou não prevista; 

Grupo D – resíduos que não apresentam risco biológico, químico ou 

radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos 

domiciliares; 

Grupo E – materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como lâminas de 

barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, pontas 

diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas, tubos capilares, micropipetas, lâminas e 

lamínulas, espátulas e todos os utensílios de vidro quebrados no laboratório 

(pipetas, tubos de coleta sangüínea e placas de Petri) e outros similares. 

Porém, de acordo com a Resolução CONAMA Nº 358/056, Resíduos de 

Serviços de Saúde são aqueles resultantes de atividades exercidas nos serviços 

definidos no art. 1º desta Resolução que, por suas características necessitam de 

processos diferenciados em seu manejo, exigindo ou não tratamento prévio à sua 

disposição final. 

Embora algumas ações estejam sendo desenvolvidas no Brasil para alterar a 

gestão atual, o que se observa é que a maioria dos resíduos ainda é considerada 

perigosa (infectante ou especial). Esta visão tem como premissa que todo resíduo 

originado de serviço de saúde seja considerado contaminado, levando a um 

preconceito que induz a uma negligência com políticas de gestão. Os pacientes e os 
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profissionais da área da saúde, bem como os funcionários que manuseiam os 

resíduos são os potenciais alvos de infecções. Por isso a solução é uma rigorosa 

normatização de condutas para o gerenciamento dos resíduos sólidos dos serviços 

de saúde13.       

A questão da destinação final dos resíduos traz consigo a polêmica sobre a 

classificação de resíduos e a determinação do potencial de risco que possam 

apresentar para o meio ambiente1. 

A NBR 10004/8711 define resíduo sólido e semi-sólido como “produto 

resultante de atividades da comunidade, de origem industrial, domiciliar, hospitalar, 

radioativa, comercial, agrícola e de varrição”. A norma inclui, nessa definição, os 

“lodos provenientes de tratamento de água, os geradores em equipamentos e 

instalações de controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas 

particularidades tornam inviável seu lançamento na rede pública de esgotos ou 

corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnicas e economicamente viáveis em 

face de melhor tecnologia disponível”. 

 

A classificação que foi adotada dos resíduos de acordo com a RDC 306/045 e 

CONAMA 358/056 estão representadas na figura 2. 

GRUPO A GRUPO B GRUPO C GRUPO D GRUPO E

Resíduo 
Infectante

Resíduos químicos
Perigosos,

Quimioterápico

Rejeito
radioativo

Resíduo
comum

E
Coleta
seletiva

Pérfurocortantes

 
         Figura 2 – Representação gráfica da classificação dos resíduos de acordo com a  

                  RDC 306/045 e  CONAMA 358/056. 
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Compreender melhor a cadeia epidemiológica da infecção hospitalar nos faz 

avaliar de maneira científica o impacto dos resíduos de serviço de saúde no 

ambiente hospitalar e na comunidade. Para isso, há uma condição muito importante 

que merece ser estudada como os reservatórios.  

 Reservatórios são locais onde os agentes infectantes habitam, se 

metabolizam e reproduzem. Esses locais são considerados vetores: pessoas 

(pacientes e trabalhadores), animais (insetos e roedores), água e seu sistema de 

distribuição, medicamentos injetáveis, soluções parenterais, objetos e equipamentos 

utilizados na assistência, como circuitos de ventilação assistida, ar condicionado, 

dentre outros. O ar ambiente pode ser um reservatório apenas para alguns 

microorganismos de vida livre, como saprófitas, porém não relacionados com a 

grande maioria das infecções hospitalares. O reservatório é condição, mas não 

determinante, para a ocorrência de infecção hospitalar. Para isso, outras condições 

são necessárias que viabilizam a transferência desses agentes do reservatório para 

o hospedeiro susceptível, como: a fonte, via de eliminação, formas de transmissão 

de infecção, características do agente infectante, vias de penetração, características 

do hospedeiro.14 

Uma questão um tanto quanto polêmica é se as instituições de saúde, e aqui 

vale lembrar também das casas de repouso, clínicas médicas, odontológicas e 

home-care, seriam geradoras de resíduos infectantes apenas?  

 Os grandes geradores possuem maior consciência a respeito do 

planejamento adequado e necessário para o gerenciamento dos resíduos de 

serviços de saúde. Contudo, os pequenos geradores muitas vezes não possuem 

essa consciência e os conhecimentos necessários. Muitas vezes também lhes falta 

infra-estrutura para realizar adequadamente o gerenciamento dos resíduos de 

serviços de saúde. Além disso, parte dos resíduos domiciliares possui características 

que fazem com que se assemelhem aos resíduos de serviço de saúde. Não há 

também estatísticas precisas a respeito do número de geradores, nem da 

quantidade de resíduos de serviços de saúde gerada diariamente15 .     

O mito do risco infeccioso atribuído aos resíduos hospitalares deve-se à 

imagem dos hospitais da Idade Média, onde predominavam as doenças 

contagiosas. 

Os agentes de risco biológico podem ser distribuídos em quatro classes por 

ordem crescente de risco, classificados segundo os critérios: patogenicidade, 
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virulência, modos de transmissão, disponibilidade de medidas profiláticas eficazes, 

disponibilidade de tratamento eficaz e endemicidade. De acordo com a instrução 

normativa 7 da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, considera-se risco 

classe 1:  aquele de baixo risco individual e coletivo e não causa doenças em 

humanos e animais; risco classe 2: risco individual  e coletivo moderados; risco 

classe 3: alto risco individual e baixo risco coletivo e risco classe 4: com elevado 

risco individual e  para a comunidade16. 

Historicamente, a concepção de riscos ocupacionais pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) classificou-os em biológicos, físicos, químicos, 

ergonômicos, psicossociais17.

Pereira18 afirma que o “fator de risco” para acidente de trabalho acompanha 

um aumento de probabilidade de ocorrência do agravo à saúde, sem que o referido 

fator tenha que interferir, necessariamente, em sua causalidade. Define risco como o 

grau de probabilidade de ocorrência de um determinado evento. O cálculo do 

Coeficiente de Risco (CR) pode estimar a probabilidade do dano vir a ocorrer em 

futuro imediato ou remoto, bem como levantar um fator de risco isolado ou vários 

fatores simultâneos.

Sendo assim, a abordagem do risco para Acidentes de Trabalho (AT), ou, 

fatores de risco, também se aplica como fundamentos para avaliação dos AT. 

Os riscos nas unidades hospitalares são decorrentes, de maneira especial, da 

assistência direta prestada pelos profissionais de saúde a pacientes em diversos 

graus de gravidade, assistência esta que implica no manuseio de equipamentos 

pesados e materiais perfuro-cortantes muitas vezes contaminados por sangue e 

outros fluídos corporais, na responsabilidade pelo preparo e administração de 

medicamentos e quimioterápicos, no descarte de materiais contaminados no lixo 

hospitalar, nas relações interpessoais de trabalho, no trabalho em turnos, no 

trabalho predominantemente feminino, nos baixos salários, na tensão emocional 

advinda do convívio com a dor, o sofrimento e, muitas vezes, da perda da vida, entre 

outros19.

Um estudo destaca que a percepção que o trabalhador tem dos riscos 

ocupacionais a que está exposto, influencia seu comportamento e a própria 

exposição a eles22.

De acordo com o Office of Biosafety and Hospital Infection Program, do 

Center for Disease Control, Atlanta, não existem fatos que comprovem que os 
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resíduos sólidos causem doenças nos hospitais ou na comunidade, nem que sejam 

mais infectantes do que os domiciliares. Na verdade, os resíduos com maiores 

possibilidades de causar doenças são os perfuro-cortantes, pela sua capacidade de 

inocularem um patógeno em tecidos estéreis, não descartando as demais formas de 

contato23. 

Advém daí a preocupação em estabelecer um PGRSS onde constam os 

processos de segregação, acondicionamento, armazenamento, transporte e 

tratamento adequados (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

1.1 Fluxograma dos processos do PGRSS 
                                 

Figura 3: Processos do PGRSS (segregação, acondicionamento, armazenamento, 
transporte, tratamento e disposição final) 
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Após classificar os RSS de acordo com a RDC 306/045 e CONAMA 358/056, o 

próximo passo para elaborar o Plano refere-se a segregação (Figura 4), que significa 

separação entre os diferentes grupos e que deve ser efetuada na fonte geradora no 

momento de sua geração pelo próprio funcionário que realizou o procedimento.   

A segregação inadequada provoca a mistura de resíduos, aumentando a 

quantidade de resíduos perigosos que necessitam de tratamento. Ao ser segregado 

adequadamente, apenas os resíduos infectantes serão tratados, reduzindo custos e 

riscos. 

A segregação tem como objetivos principais24.

• Racionalizar os recursos; 

• impedir a contaminação de resíduos considerados comuns; 

• impedir a contaminação de grande quantidade de resíduos por uma 

pequena quantidade de material perigoso; 

• adotar medidas de segurança diferenciadas, apenas onde forem 

estritamente necessárias; 

• permitir o tratamento específico para cada categoria de resíduos;  

• possibilitar ações específicas em caso de acidentes. 

 

                       
               Figura 4: Exemplo do descarte do resíduo infectante – Grupo A 

 

O acondicionamento dos resíduos (Figuras 5, 6 e 7) é a guarda dos resíduos 

de serviços de saúde, em recipientes adequados com o tipo de resíduo gerado, e 

deve ser definido de acordo com a classificação adotada podendo ser sacos 

plásticos descartáveis de cores pré-estabelecidas ou caixas rígidas com 

identificação escrita e através de simbologia específica para cada tipo de resíduo. 
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O acondicionamento tem como finalidades básicas24.

• Proteger contra eventuais riscos de acidentes; 

• evitar o impacto visual e olfativo; 

• evitar a proliferação de insetos e roedores; e 

• facilitar o transporte. 

O acondicionamento quando não efetuado em recipientes adequados, quer 

em capacidade, em formato ou tipo de material, pode permitir o extravasamento, o 

derrame, a punção e o contato dos resíduos com o exterior, colocando em risco os 

pacientes, os funcionários e demais pessoas que convivem no ambiente de saúde. 

O adequado manejo dos resíduos na unidade geradora deve ser praticado em 

conformidade com a legislação e a normatização técnica vigente, considerando e 

seguindo os procedimentos internos específicos de cada estabelecimento gerador, 

com o objetivo de minimizar os riscos de acidentes ocupacionais, de infecção 

hospitalar, de saúde pública e os riscos ambientais internos e externos, esse último 

decorrente, principalmente, do acondicionamento incorreto e do destino inadequado 

dos resíduos de serviço de saúde24. 

 

 

                               
  Figura 5 - Saco plástico branco              Figura 6 – Saco plásticos preto             Figura 7 - Caixa para   
           para resíduo infectante                          para   resíduo   comum                             pérfurocortante                
        
                                                                         

O armazenamento refere-se à guarda dos resíduos em locais apropriados 

como o abrigo interno (Figura 8) e abrigo externo (Figura 9).  

O armazenamento ocorre no abrigo interno pelo colaborador da higiene após 

o fechamento do saco plástico, que o transporta sempre usando equipamento de 

proteção individual (EPI), sendo esta a coleta interna I. A coleta interna II ocorre 

quando os resíduos são retirados do abrigo interno e transportados ao abrigo 

externo para serem posteriormente coletados pela empresa de coleta do município 
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ou para tratamento e disposição final, é realizada pelo colaborador da coleta de 

resíduos que deve estar usando EPIs no momento da coleta. 

Por sua heterogeneidade e presença de objetos perfurantes e cortantes além 

de substâncias tóxicas, inflamáveis e radioativas de baixa intensidade, os RSS 

apresentam riscos inerentes ao seu caráter infectante, químico ou radioativo além de 

necessitarem de especial manejo, tratamento e disposição finais. O risco em uma 

determinada situação é resultado da combinação de fatores relativos aos resíduos e 

o processo, ao ambiente e ao indivíduo ou grupo exposto. Para a maioria dos 

resíduos que apresentam risco de natureza física ou química, existem parâmetros e 

métodos que permitem determinar com facilidade as medidas de segurança25. 

 

                         
Figura 8: Abrigo interno de resíduos                 Figura 9 – Exemplo de um abrigo externo de resíduos  

 
 
 
 

O transporte (Figura 10) é a transferência dos resíduos por meio de carros 

coletores seguindo um fluxo previamente estipulado, sendo realizados em 

momentos diferentes o transporte do resíduo infectante e químico do resíduo 

comum. Os carros coletores devem ser específicos para esse fim (Figura 11). 
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       Figura 10 - Transporte do abrigo interno                          Figura 11- Carro para o transporte 

           para o abrigo externo                                                          interno  dos resíduos 

 

Após essa etapa, os resíduos são encaminhados ao abrigo externo conforme 

ilustrado na Figura 9.  
 
                               

 

O tratamento dos resíduos é realizado para modificar as características 

físicas, químicas e biológicas dos resíduos, eliminando ou minimizando o risco 

associado a estes. Os tratamentos normalmente adotados para estes tipos de 

resíduos são: microondas, esterilização através de autoclave, 

eletrotermodesativação (Figura 12) especialmente no município de São Paulo e 

incineração (Figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 
                               Figura 12 - Tratamento da unidade  ETD – Desativação E
    Resíduos Infectantes e Perfurocortantes 

letrotérmica 
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                                          Figura 13 - Tratamento por  Incineração – Resíduos Químicos 
 
 

Após realizado algum tratamento ou não, os resíduos são dispostos em aterro 

sanitário (Figura 14), que por suas características, quando devidamente projetado e 

operado garantem a proteção da saúde pública e a qualidade do meio ambiente, não 

permitindo o comprometimento das águas subterrâneas ou superficiais24. 
 
 
 
                             

                                                               
               

                                                                           Figura 14 - Aterro sanitário                                               

 
 
1.2 Acidente de Trabalho 

 

Os acidentes de trabalho representam um sério problema de saúde pública e 

para a economia de um país. Enquanto em muitos setores industriais houve 

decréscimo de acidentes do trabalho, na área da saúde ocorreu um incremento 

desta ocorrência, em especial no ambiente hospitalar, exigindo mais investigações e 

intervenções neste contexto, no sentido de prevenir ou minimizar tais ocorrências. 

Entre as medidas preventivas mais preconizadas: o controle médico permanente, o 

uso de equipamentos de proteção individual, a higiene rigorosa dos locais de 

trabalho; os hábitos de higiene pessoal; o uso de roupas adequadas; vacinação e 

treinamento de pessoal20. 
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No que diz respeito aos acidentes de trabalho que atingem os trabalhadores 

das unidades hospitalares, vale destacar que estas apresentam elevado número de 

riscos ocupacionais para os seus profissionais, tanto os relacionados ao 

atendimento de pacientes/clientes como as de apoio aos serviços de atenção à 

saúde, que predispõem à ocorrência de acidentes de trabalho de variadas 

naturezas21. 

Os estudos sobre acidentes de trabalho cresceram muito desde a década de 

70, e aumentaram substancialmente após o surgimento da Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida (AIDS) que no início dos anos 80 fez com que o pessoal 

da área da saúde passasse a se preocupar com uma doença ainda a ser 

investigada, e o medo de contraí-la após um acidente com material contaminado por 

ela26. 

 Os acidentes de trabalho podem ocorrer em algumas das etapas do PGRSS 

explicitadas anteriormente.   

O risco de aquisição de hepatite B após acidente com material perfurante-

cortante contendo sangue de paciente é estimado entre 6% e 30% se nenhuma 

medida profilática for adotada. O risco de aquisição de hepatite C após exposição 

percutânea é estimado entre 3% e 10%. O risco estimado para aquisição de HIV 

após acidente percutâneo é de 0,3% e para exposição de mucosa é de 0,09% 27. 

      Os RSS são considerados perigosos; a periculosidade é atribuída, além da 

toxicidade, ao caráter de patogenicidade. O caráter de toxicidade é dado pela 

presença de uma ou mais substâncias químicas agregadas ao resíduo conforme 

listagem 04 da NBR 10.004/8711; é decorrente da assistência direta prestada pelos 

profissionais de saúde a pacientes em diversos graus de gravidade, além do 

manuseio de materiais perfurantes-cortantes, sangue e/ou fluídos corpóreos, assim 

como seu descarte.  

O  Center for Disease Control and Prevention (CDC)28 confirmou 56 casos de 

trabalhadores da assistência médica nos EUA que apresentaram soroconversão 

para o vírus da AIDS,  depois da exposição acidental no trabalho. No Brasil há 

notificação de apenas um caso de AIDS ocupacional29. 

Estes profissionais estão expostos a riscos inerentes ao processo do cuidar 

pois a manipulação de materiais potencialmente contaminados como biológicos, 

perfurocortantes e produtos químicos fazem parte de sua rotina de trabalho. Vale 

ressaltar que profissionais da área de apoio como higiene e os que diretamente 
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manipulam resíduos são igualmente expostos a riscos que merecem cuidados 

específicos.  

Esta diversidade de riscos aos quais os trabalhadores estão expostos ao 

executarem suas atividades têm sido tema de vários estudos. 

Em um trabalho sobre desgaste do trabalhador de enfermagem, detectou-se a 

subnotificação de acidentes, caracterizada principalmente, pela intimidação, que 

ocorre por parte dos colegas ou chefes, quando o trabalhador acidentado é 

interpretado como aquele que deseja obter afastamento para não trabalhar, ao 

manifestar o desejo de fazer a CAT ou ainda pela falta de tempo, decorrente do 

ritmo acelerado imposto pela dinâmica do trabalho e pela não percepção da 

gravidade de alguns acidentes30. 

Nas instituições de saúde os graves riscos gerados pela insegurança dos 

trabalhadores e pelo descumprimento da legislação relativa a segurança, higiene e 

medicina do trabalho, causados pela desinformação existente, ausência de 

fiscalização, inesxistência de pessoal especializado, entre outros, trazem danos 

potenciais ao pessoal que trabalha nos serviços hospitalares31. 

A desvalorização do trabalho, o desconhecimento de todo o processo, 

somados à exposição constante às cargas químicas, físicas, biológicas, mecânicas, 

fisiológicas e psíquicas, decorrentes de uma organização deficiente do trabalho 

realizado, favorecem a ocorrência de acidentes. Além disso, é necessário levar em 

consideração que, quando o trabalhador se acidenta e se ausenta do trabalho, as 

suas tarefas são redistribuídas para os demais, que se já se sentiam 

sobrecarregados terão maior desgaste, fadiga, stress, tornando-se mais vulnerável 

ao acidentes32. 

Ao se resgatar e valorizar o saber acumulado pelos trabalhadores sobre o seu 

trabalho, sobre os riscos presentes em seu cotidiano e as repercussões dos 

mesmos sobre sua saúde,  amplia-se ações preventivas e coletivas, tornando 

mínimos os fatores de risco que possam dar origem aos acidentes de trabalho 26. 
Acidente de trabalho de acordo com a legislação brasileira no artigo 19 da Lei 

8.21333, publicada em 24 de julho de 1991 é o que “ocorre pelo exercício do trabalho 

a serviço da empresa, ou pelo exercício do trabalho do segurado especial, 

provocando lesão corporal ou perturbação funcional, de caráter temporário ou 

permanente". Essa lesão pode provocar a morte, perda ou redução da capacidade 

 



 17

para o trabalho. A lesão pode ser caracterizada apenas pela redução da função de 

determinado órgão ou segmento do organismo, como os membros. 

   Além disso, considera-se como acidente de trabalho: 

• acidente que ocorre durante o trajeto entre a residência do trabalhador e o 

local de trabalho;  

• doença profissional que é produzida ou desencadeada pelo exercício de 

determinado trabalho;  
• doença do trabalho, a qual é adquirida ou desencadeada pelas condições em 

que a função é exercida.  

No Brasil, os principais bancos de dados, dos quais provêm informações 

sobre acidentes, são baseados nas Comunicações de Acidentes de Trabalho (CAT) 

que, de acordo com o Ministério da Saúde, concentram-se nos acidentes 

causadores de traumas.  

A comunicação do acidente é fator preponderante para a atualização desses 

dados, e nem sempre ocorre da maneira correta. Esta notificação é importante para 

o planejamento de medidas preventivas, além de assegurar ao trabalhador o direito 

a tratamento e benefícios em lei. A subnotificação impede que se conheça melhor os 

riscos a que são submetidos os profissionais da saúde e fatores associados com a 

exposição a matéria orgânica potencialmente contaminada. 

Segundo um estudo realizado, o desconhecimento sobre a importância da 

emissão da CAT, juntamente com a pouca importância dada às pequenas lesões, tal 

como picada de agulha, são as causas da subnotificação dos acidentes de 

trabalho34. 

 Há em nosso país uma concepção idealizada da profissão e os profissionais 

da enfermagem submetem-se aos riscos ocupacionais, sofrem acidentes de trabalho 

e adoecem, não atribuindo esses problemas às condições insalubres e aos riscos 

oriundos do trabalho35. 

Notificar um acidente de trabalho reforça a vigilância epidemiológica e 

avaliação da situação de saúde do trabalhador, dos riscos ocupacionais e dos 

processos de trabalho em que esses estão inseridos, possibilitando implementação 

de estratégias de promoção à sua saúde17. 
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Uma outra questão a ser levantada é o uso ou não de equipamentos de 

proteção individual (EPI) pelo profissional da saúde. 

Embora haja um crescente entendimento do risco ocupacional dos acidentes 

com material biológico, observa-se que os trabalhadores da saúde e, principalmente 

os da enfermagem têm se mostrado resistente à utilização de equipamentos de 

proteção individual, à subestimação do risco de se infectar e à notificação do 

acidente de trabalho36. 

Em 1999, a Divisão de Vigilância Epidemiológica do Programa Estadual 

DST/Aids (PE/DST-Aids) elaborou a primeira proposta de fluxo de atendimento e 

sistema de vigilância de acidentes com material biológico em profissionais de saúde 

para o Estado de São Paulo, visando principalmente a prevenção de infecção pelo 

HIV e pelos vírus das hepatites B e C 37. 

O Ministério da Saúde através da Portaria 777/0438, regulamentou a 

notificação compulsória de agravos à saúde do trabalhador (acidentes e doenças 

relacionadas ao trabalho). Seu instrumento de notificação é a ficha que segue o 

fluxo do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Portanto, esse 

sistema de informação é específico para acidente de trabalho com exposição à 

material biológico onde se poderá estatisticamente obter informações relativas ao 

trabalhador da saúde. 

Este instrumento está sendo utilizado a partir de janeiro deste ano no 

município de São Paulo. 

Outra importante legislação entrou em vigor em novembro de 2005, a NR 32 

do Ministério do Trabalho e Emprego39, preenchendo uma lacuna importante na 

legislação dos trabalhadores dos serviços de saúde, e estabelecendo requisitos 

mínimos e diretrizes para implementar as medidas de proteção dos profissionais que 

trabalham em hospitais, clínicas, laboratórios, nas atividades de promoção, ensino e 

pesquisa desenvolvidas em universidades, e nos serviços médicos ocupacionais 

dentro das empresas. 

O cotidiano do trabalho da enfermagem, por exemplo, é repleto de situações 

de risco como: administração de banho no chuveiro nos pacientes, com os 

trabalhadores usando sacos de lixo amarrados nos pés, para protegê-los, devido à 

ausência de EPI apropriados; após a realização de coleta de sangue e outros 

líquidos corpóreos veiculadores de microorganismos patogênicos, muitos 

trabalhadores transportam seringas, agulhas e outros instrumentos pelos corredores, 
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sem proteção, até esses serem depositados em caixas de descarte, localizadas 

longe dos locais de coletas e muitas vezes com a capacidade esgotada, não sendo 

observados os limites estipulados pelo fabricante40. 

Para estas autoras a NR32 é considerada de extrema importância no cenário 

brasileiro, como legislação federal específica que trate das questões de segurança e 

saúde no trabalho, no setor da saúde.

Esta NR32 abrange os diferentes tipos de risco a que esses trabalhadores 

podem estar expostos quais sejam: biológicos, químicos, radiações ionizantes. 

Para a Comissão Tripartite Permanente Nacional (CTPN), responsável pela 

elaboração desta NR, espera-se como resultados imediatos a  diminuição do 

adoecimento pelo trabalho incluído os acidentes com conseqüente aumento de 

qualidade de vida dos trabalhadores. No longo prazo é esperada a formação de uma 

cultura prevencionista41. 

No Brasil, a inexistência de um sistema de vigilância de acidentes de trabalho 

com material biológico faz com que haja poucos estudos epidemiológicos sobre 

injúrias ocupacionais envolvendo resíduos de serviço de saúde. Para as autoras o 

gerenciamento adequado dos resíduos pode contribuir significativamente para a 

redução da ocorrência de acidentes de trabalho, especialmente aqueles provocados 

por perfurocortantes. Dessa forma, também poderia ser reduzida a exposição 

percutânea dos trabalhadores dos serviços de saúde a materiais biológicos, uma 

medida no contexto da biossegurança que teria grande valor para a saúde 

ocupacional15. 

Nesse contexto pretende-se neste trabalho investigar os acidentes de 

trabalho envolvendo trabalhadores da saúde, decorrentes dos diferentes processos 

de um PGRSS implantado em hospital geral, com a finalidade de avaliar e prevenir 

estes acidentes, além de sugerir mudanças no que está sendo realizado. 
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2. OBJETIVOS 
  
 
 
 

1. Identificar os acidentes de  trabalho  registrados  pelos  trabalhadores  

da  saúde  em   um     hospital    geral  do  município de São Paulo, no  

período de 2002 a 2007. 

     
2. Analisar os acidentes de trabalho ocorridos com esses trabalhadores, no 

Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde. 

 

3. Identificar as etapas do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço 

de Saúde nos quais os acidentes ocorreram, excetuando a etapa do 

destino final. 
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3. MÉTODO 
 
 
 

3.1. Tipo de Pesquisa 
Este estudo caracteriza-se como descritivo, retrospectivo com abordagem 

quantitativa. 

 

3.2. Local do estudo 

Esta pesquisa foi realizada em um hospital geral de grande porte, da rede 

privada do município de São Paulo, que conta com Serviço de Engenharia de 

Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) e um Plano de Gerenciamento de 

Resíduos de Serviço de Saúde (PGRSS) já implantado. Trata-se de um hospital com 

350 leitos, que conta com serviços diagnósticos diversos, ambulatório, centro 

cirúrgico e centros de terapias intensiva adulto e infantil. Possui em seu quadro 

cerca de 2500 funcionários e serviços terceirizados que colaboram nas atividades da 

Instituição.  

A Instituição gera mensalmente a seguinte quantidade de resíduos de acordo 

com sua classificação: Grupo A (Infectante), 22.000kg; Grupo B (Químico), 5.000kg; 

Grupo D (Comum), 20.000Kg; e Grupo E (Pérfuro-cortante), 1.400Kg; não é gerado 

nenhum resíduo do Grupo C (Radioativo)42. 

 
 
3.3 Material 

O material pesquisado foi constituído pelas Comunicações de Acidentes de 

Trabalho – CATs (ANEXO A) arquivadas no SESMT, preenchidas pelos 

trabalhadores da saúde acidentados no período de 2002 a 2006, perfazendo 5 anos.  

Nesse período, foram examinadas 529 fichas funcionais de trabalhadores de 

saúde, sendo excluídas as fichas dos trabalhadores das áreas administrativas. Foram 

examinadas todas as CATs arquivadas no SESMET, totalizando 150 notificações de 

acidentes de trabalho; destas, 78 (52%) foram  identificadas como acidentes ocorridos 

no manuseio de resíduos. As demais fichas 72 (48%) eram relativas às ocorrências de 

outros acidentes como queda, acidentes de trajeto, atropelamento e doenças 

ocupacionais, sendo, portanto, excluídas do presente estudo. 
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3.4. Coleta de dados 
 
3.4.1.Procedimento 
           Inicialmente foi solicitado à Instituição, autorização para a coleta de dados 

(ANEXO B) e simultaneamente, encaminhado o projeto de pesquisa ao Comitê de 

Ética da Universidade Guarulhos (UnG), para análise e parecer. 

 Após aprovação do projeto por ambas instituições (ANEXO C e ANEXO D), 

foi agendado com o Diretor do SESMT os dias e horários para a coleta de dados, 

considerando o momento mais adequado, visando não interferir na dinâmica de 

trabalho do setor. 

Uma vez que a coleta de dados consistiu na leitura atenta das CATs e na 

transposição dos dados no instrumento proposto, a pesquisa foi encerrada quando 

todas as CATs arquivadas no SESMT referentes aos anos de 2002, 2003, 2004, 

2005 e 2006 foram acessadas e as informações nelas contidas copiadas na ficha de 

investigação elaborada para esse fim. 

           Cabe esclarecer que nessas fichas constaram as iniciais do nome do 

acidentado e um número seqüencial, com a finalidade de garantir o anonimato do 

mesmo e possibilitaram a verificação de reincidência de acidentes com esses 

trabalhadores. 

 
3.4.2 Instrumento 

Para a coleta de dados foi utilizado um formulário (ANEXO E), constituído de 

duas partes. Na 1ª parte constaram os dados sócio-demográficos, como idade, sexo, 

categoria profissional, horário de trabalho na instituição. Na 2ª parte, constaram os 

dados relativos à ocorrência do acidente como: data e hora, setor, tipo de acidente, 

parte do corpo afetada, agente causador, descrição do acidente, se houve 

necessidade de afastamento do trabalho, se houve necessidade de internação, 

classificação internacional de doenças (CID10)43, descrição resumida do acidente, e 

etapa do plano de gerenciamento de resíduos em que ocorreu o acidente. 

O instrumento foi submetido a um teste piloto para adequação, sendo 

excluídos os itens que não constavam na CAT, como existência de outro emprego, 

carga horária semanal de trabalho, tempo de trabalho na instituição e uso de EPIs 

no momento do acidente. 
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3.5. Apresentação e análise dos dados 
  

Os resultados obtidos foram agrupados utilizando-se um banco de dados 

criado em planilha no programa de computador Excel, apresentados na forma de 

tabelas e figuras e analisados quantitativamente. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
             
 

Para melhor compreensão, os resultados estão apresentados na seguinte 
forma: 
 

 4.1 Características sócio-demográficas dos trabalhadores acidentados. 

 4.2 Resultados relativos ao acidente de trabalho. 

  
 4.1 Características sócio-demográficas dos trabalhadores acidentados. 

 
TABELA 1. Distribuição dos trabalhadores de saúde acidentados segundo o 
sexo  e as variáveis sócio-demográficas. São Paulo, 2007. 
 

VARIÁVEIS 
  

MULHERES
  N           % 

HOMENS 
     N           % 

       TOTAL 
         N            %

       
Min/Max 21/54 - 21/49 -      -      - 

Idade/Anos 
Média 37,5 - 35 -      -      - 

          
Auxiliar de enfermagem 42 57,53 7 9,59 49 67,12
Auxiliar de higienização 10 13,70 1 1,37 11 15,07Categoria 

profissional 
Técnico de enfermagem 5 6,85 1 1,37 6 8,22

 Médico 0 0,00 2 2,74 2 2,74
 Enfermeiro  2 2,74 0 0,00 2 2,74
                            * Atendente de enfermagem 2 2,74 0 0,00 2 2,74
 Auxiliar de coleta de resíduos 0 0,00 1 1,37 1 1,37
   TOTAL 61 83,56 12 16,44 73 100,00
        
  Manhã (7 às 13 horas) 24 32,87 5 6,85 29 39,72
  Tarde (13 às 19 horas) 16 21,92 4 5,48 20 27,40
Turno de trabalho Noite (19 às 7 horas) 17 23,29 3 4,11 20 27,40

 Integral (7:00 às 17:00 h) 4 5,48 0 0,00 4 5,48
  TOTAL 61  83,56 12 16,44 73 100,00

  
* corresponde ao ano de 2002 quando ainda havia esta categoria profissional na instituição 
estudada. 
 

Verifica-se na Tabela 1 que a maioria dos trabalhadores (61 – 83,56%) que se 

acidentou era do sexo feminino. 

Os dados apresentados na Tabela 1 são semelhantes aos encontrados em 

vários estudos, nos quais se observa o predomínio do sexo feminino entre os 

trabalhadores de saúde acidentados, com percentuais entre 64,0 a 80,0% 20,44,45,46. 
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Em um estudo sobre acidentes de trabalho entre os trabalhadores da central 

de material, encontrou-se a porcentagem de 93,4% de mulheres e 6,6% de homens. 

A predominância do sexo feminino na enfermagem encontra explicações na sua 

história, quando o cuidado com o doente, com o seu conforto, com o ambiente em 

que vivia era inevitavelmente associado às atividades domésticas exercidas pelas 

mulheres. 32

A mulher foi exercendo no decorrer dos anos duplas jornadas de trabalho 

procurando seu lugar no mercado de trabalho tentando vencer os preconceitos e 

discriminações, e associando seu papel de esposa-mãe-profissional no seu dia a 

dia. Os desgastes físicos e mentais são praticamente inevitáveis, pois são papéis 

fundamentais e críticos em suas essências e essa mulher sente-se exigida nos 

papéis que desempenha. 

Em uma pesquisa sobre o risco de infecção pelo vírus da imunodeficiência 

humana (HIV) em profissionais da saúde, 75,0% dos acidentes ocorreram em 

profissionais do sexo feminino e 25,0% no sexo masculino47.  

 Observa-se ainda na tabela 1, que a idade média entre as mulheres foi de 37 

anos e meio, e entre os homens 35. A idade mínima entre as mulheres foi de 21 e a 

máxima 54 anos. A idade mínima entre os homens foi de 21 e a máxima foi de 49 

anos. 

Esses dados são semelhantes aos de outros estudos onde se observou que a 

maior ocorrência de acidentes de trabalho foi entre trabalhadores com idade entre 

21 a 60 anos, e entre 23 a 40 anos 47,48,49. 

A exposição aos acidentes com perfurocortantes que ocorrem em 

trabalhadores com idade entre 20 e 30 anos possivelmente está relacionada ao 

desenvolvimento da habilidade do trabalhador no exercício das atividades, pois 

muitas vezes começa a trabalhar imediatamente após o término da formação, sem 

ter ainda muita destreza e habilidade técnica46. 

De acordo com a Tabela 1, a maioria dos acidentes de trabalho ocorreu com 

os auxiliares de enfermagem (49 – 67,12%) seguidos de auxiliares de higienização 

(11 – 15,07%), técnicos de enfermagem (6 – 8,22%), enfermeiros (2 – 2,74%), 

médicos (2 – 2,74%), atendente de enfermagem (2 – 2,74%) e auxiliar de coleta de 

resíduos (1 – 1,37%). 
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Os dados quanto à categoria profissional encontrados no presente trabalho 

foram semelhantes à de outros estudos em que houve predomínio de auxiliares de 

enfermagem. A maioria dos acidentes envolvendo auxiliares de enfermagem deve-

se ao fato de serem a categoria profissional na equipe da enfermagem executando a 

maioria dos procedimentos de risco20.  

Os hospitais são organizações que visam prestar serviços de saúde à 

população e que contam com profissionais de diversas especialidades sejam na 

área da saúde propriamente dita, na administrativa e no apoio técnico e logístico. A 

área da enfermagem é o maior contingente desses profissionais 50. 

Alguns autores concordam que a equipe de enfermagem é a categoria 

profissional como a mais exposta aos riscos ocupacionais, seguidas das categorias 

de serviços gerais 44,47,51,52. 

Em um estudo sobre a epidemiologia dos acidentes de trabalho com material 

biológico na equipe de enfermagem de um hospital público do Paraná, a autora 

ressalta que entre os profissionais da equipe de enfermagem, os auxiliares estão 

presentes em todos os momentos da assistência ao paciente, a eles são atribuídas 

as tarefas de higienização, administração de medicamentos, participação efetiva 

junto à equipe de saúde para prestar assistência a pacientes que se encontram em 

situações de urgência ou emergência, pacientes muitas vezes agressivos ou em 

estado de desequilíbrio emocional; também lhes são confiados o manuseio e o 

preparo de instrumentos cirúrgicos após sua utilização, o manuseio de excreções e 

fômites contaminados, tratando-se de circunstâncias que predispõem a maiores 

riscos de acidentes de trabalho35. 

Para essas mesmas autoras, o conhecimento e o rigor técnico para o 

exercício de determinada função proporcionam uma maior segurança no trabalho. 

Daí a necessidade de estudos específicos no grupo profissional de auxiliar de 

enfermagem, uma vez que representa o maior número de trabalhadores da equipe 

de enfermagem atuando de forma direta na assistência ao paciente. 

Dentre os trabalhadores dos serviços de Apoio Hospitalar, o auxiliar de 

limpeza é a categoria que mais se acidenta 53,54. 

No presente estudo houve o envolvimento de 2 atendentes de enfermagem 

em acidentes ocorridos em 2002 quando ainda havia esta categoria profissional na 

instituição. Vale lembrar que não é uma categoria profissional qualificada 

tecnicamente para exercer atividades de risco na área da enfermagem. 
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 Quanto ao turno de trabalho, observa-se ainda na Tabela 1, maior percentual 

de acidentes de trabalho no turno da manhã (29 – 39,72%) seguidos do turno da 

tarde e noite com igual percentual (27,40%) e período integral (4 – 5,48%).  

 Estes achados coincidem com os apresentados em alguns estudos em que 

os acidentes de trabalho em trabalhadores da saúde ocorrem predominantemente 

no período diurno, devido a maior concentração de funcionários e de atividades 

nesse período, ritmo acelerado de trabalho e, conseqüentemente, maior risco de 

acidentes 20,51,55,56,57. 

 
 
4.2. Resultados relativos ao acidente de trabalho 

TABELA 2. Distribuição dos trabalhadores de saúde acidentados segundo o 

número de acidentes de trabalho. São Paulo, 2007 

 

 

 

Com relação ao número de acidentes de trabalho registrados pelos 

trabalhadores, observa-se que a maioria das mulheres e dos homens notificaram um 

acidente no período (95,08% e 83,34% respectivamente); apenas 5 (6,85%) 

trabalhadores sofreram 2 acidentes, sendo 3 (4,92%) mulheres e 2 (16,66%) 

homens, portanto uma maior proporção de reincidência de acidentes entre homens 

do que entre mulheres. Estes dados estão apresentados na Tabela 2. 

MULHERES HOMENS TOTAL NÚMERO DE ACIDENTES 

Nº % Nº % Nº % 
 

1 
 

  
58 

 
95,08 

 
10 

 
93,34 

 
68 

 
93,15 

 
2 

  
3 

 
4,92 

 
2 

 
16,66 

 
5 

 
6,85 

 
TOTAL 

 

  
61 

 
100,00 

 
12 

 
100,00 

 
73 

 
100,00 

 Ressalta-se que das 5 reincidências, 1 (8,33%) foi com auxiliar de coleta de 

resíduos, do sexo masculino, 1 (8,33%) com auxiliar de higienização do sexo 

masculino, e as outras 3 com 2 auxiliares de enfermagem do sexo feminino e uma 

enfermeira.  

 



 28

Estudos realizados sobre acidentes de trabalho e o desgaste dos 

trabalhadores de enfermagem, apontaram uma reincidência de acidentes na ordem 

de 39,0% num período de quatro anos e de 7,5% em um ano, respectivamente51. 

 Em outro estudo sobre acidentes de trabalho em central de material 

encontrou-se uma reincidência de 32,8% e 44,4% entre 2 grupos de trabalhadores32. 

 

 
FIGURA 1. Distribuição dos Acidentes de Trabalho ocorridos com os trabalhadores 
de saúde, segundo o ano de ocorrência. São Paulo, 2007. 
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 Pode-se verificar na FIGURA 1 que, entre as mulheres, houve um aumento 

gradativo de notificações de acidentes, sendo 6,0% em 2002, 13,0% em 2003 , 

19,0% em 2004, 27% em 2005 e 36,0% em 2006. Já entre os homens não houve 

nenhuma notificação de acidente nos anos de 2002, 2003 e 2004, havendo uma 

brusca elevação no ano de 2005 e 2006 (43,00% e 57,00%, respectivamente). 

 Diante desses resultados numa primeira análise, poderia se considerar que o 

número de acidentes de trabalho vem aumentando no decorrer dos anos; no entanto 

este resultado pode ser justificado pelas incessantes campanhas desenvolvidas pela 

CIPA, CCIH e SESMT, e também pelo envolvimento das chefias que tiveram seu 

papel de fundamental importância nessa mudança de comportamento frente aos 

acidentes, apoiando e orientando seus colaboradores quanto ao protocolo a seguir 

pós acidente, encaminhado-os aos cuidados locais imediatos como curativos se 

necessário, e à notificação no SESMT. 
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 Esta notificação ao SESMT segue protocolo arduamente discutido entre 

vários departamentos e colocado em prática, visando o cuidado com o trabalhador 

acidentado, além de ações de melhoria desenvolvidas em virtude dos processos de 

certificações hospitalares buscando qualidade no cuidar também do cliente interno.  

Apesar de se notar que a vigilância para com o trabalhador acidentado 

melhorou através dos anos, acredita-se que ocorreram sub-notificações de 

acidentes.   

Mesmo com todo o empenho dos profissionais responsáveis pelo controle dos 

acidentes de trabalho, a sub-notificação ainda ocorre 32,49,51,57.  

Em um estudo encontram-se algumas razões para a não notificação dos 

acidentes por parte dos trabalhadores que incluem: a falta de empenho das 

instituições empregadoras, a superficialidade e alta freqüência dos acidentes, 

burocracia em torno do procedimento para fazer a CAT, intimidação e má 

interpretação por parte das chefias além da falta de tempo para comunicação em 

razão do ritmo acelerado do trabalho e a negação do risco característico da 

atividade profissional.58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 2. Distribuição dos acidentes de trabalho ocorridos com os trabalhadores 
de saúde, segundo o mês de ocorrência. São Paulo,2007. 
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Observa-se na Figura 2 que os meses em que houve mais freqüência de 

acidentes registrados pelos trabalhadores do sexo masculino foram outubro (4 -

28,57%) e maio (3 - 21,42%) e os registrados pelas mulheres foram maio (9 – 

14,06%) e julho (8 – 12,5%).  

Alguns estudos desenvolvidos com trabalhadores de enfermagem 

observaram semelhança quanto ao mês de maio32, enquanto outro, sobre acidentes 

de trabalho com material biológico, o mês de maior incidência foi novembro59. 

 

FIGURA 3. Distribuição dos acidentes de trabalho ocorridos com os trabalhadores 
de saúde, segundo a hora de ocorrência. São Paulo, 2007. 
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Observa-se na Figura 3 que entre as mulheres, o horário de maior incidência 

de acidentes de trabalho foi 9:00, 10:00, 11:00 e 13:00 horas (14,0%), sendo este 

último, o início ou final das atividades. Entre os homens, o horário de maior 
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incidência foi as 11:00 horas, sendo das 7:00 e 19:00 o início ou término da jornada 

de trabalho. 

Percebe-se uma coincidência entre ambos os sexos, nos horários das 9:00 as 

11:00 horas, ou seja, após 2 a 4 horas trabalhadas, aproximando-se da hora da 

refeição. 

 A freqüência elevada de acidentes entre 7 e 11 horas poderia estar 

associada ao número de procedimentos realizados no período diurno principalmente 

nas primeiras horas da manhã. O inverso ocorre com o turno da noite em que há 

redução das atividades nesse período. 

Em um estudo sobre acidentes do trabalho entre trabalhadores de 

enfermagem de um hospital universitário, o maior número de acidentes ocorreu 

entre a entrada do trabalhador e a sétima hora do trabalho. Os acidentes ocorridos 

entre a nona e a 12ª se deram com os trabalhadores do turno da noite, cuja jornada 

é de 12 X 36 horas51. 

Outro estudo desenvolvido com a equipe de um hospital público do Paraná, 

as autoras observaram um maior número de acidentes no período das 17 h às 

18h59m, o que pode estar relacionado ao volume mais acentuado de tarefas neste 

período, bem como a maior concentração de funcionários, devido à proximidade da 

troca de plantão. Além disso, os profissionais, cansados e com vontade de ir 

embora, executam seu trabalho de maneira mais rápida, predispondo à ocorrência 

de acidentes35. 
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TABELA 3. Distribuição dos acidentes de trabalho ocorridos com os trabalhadores 
de saúde, segundo o setor de trabalho. São Paulo, 2007. 
 

 

 
SETOR 

 
MULHERES 

 
HOMENS            TOTAL 

     Nº               % Nº           %   Nº              % 

Ortopedia e Plástica 6   9,38 2 14,28 8 10,25 

 
Centro Cirúrgico 

 
6 

 
  9,38 

 
2 

 
14,28 

 
8 

 
10,25 

Clínica Médica Masculina 5   7,81 2 14,28 7   8,98 

Clínica Cirúrgica 5   7,81 2 14,28 7   8,98 

CTI Adulto 7 10,93 0   0,00 7   8,98 
Maternidade 6   9,38 0   0,00 6   7,69 

 
Clínica Médica Feminina 

 
5 

  
 7,81 

 
0 

  
 0,00 

 
5 

 
  6,41 

Clínica Médica e Cirúrgica 4   6,25 0   0,00 4   5,12 

Ginecologia e Oncologia 4   6,25 0   0,00 4   5,12 
 
Pronto Atendimento 

 
3 

 
  4,69 

 
1 

 
 7,15 

 
4 

   
5,12 

 
Central de Material Esterilizado 

 
2 

 
  3,12 

 
1 

 
  7,15 

 
3 

  
 3,84 

 
Ambulatório 

 
3 

 
  4,69 

 
0 

 
  0,00 

 
3 

  
 3,84 

 
Abrigo de Resíduos 

 
0 

 
  0,00 

 
3 

 
21,43 

 
3 

  
 3,84 

 
Pediatria 

 
2 

 
  3,12 

 
0 

   
0,00 

 
2 

  
 2,57 

 
Berçário 

 
2 

   
3,12 

 
0 

 
0,00 

 
2 

 
 2,57 

 
CTI Pediátrico 

 
1 

 
  1,57 

 
1 

 
7,15 

 
2 

 
  2,57 

 
Centro Obstétrico 

 
2 

   
3,12 

 
0 

  
 0,00 

 
2 

 
  2,57 

 
Hemodiálise 

 
1 

 
  1,57 

 
0 

 
  0,00 

 
1 

  
 1,30 

 
TOTAL 

 
64 

 
100,00 

 
14 

 
100,00 

 
78 

 
100,00 

 
Em relação aos setores onde os acidentes ocorreram, a ortopedia e plástica 

(que dividem o mesmo andar) e centro cirúrgico registraram maior número de 

acidentes (10,25%), seguidos da clínica médica masculina, clínica cirúrgica e centro 

de terapia intensiva adulto (8,98%), como pode se verificar pelos dados 

apresentados na Tabela 3. 
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Importante destacar que, entre os homens, houve um percentual alto 

(21,43%) de acidentes no abrigo de resíduos, local este em que apenas homens 

trabalham. 

Segundo a literatura, não há como negar que o centro cirúrgico apresenta alta 

concentração de procedimentos invasivos, assim como de clientes críticos, com 

possibilidades reais de determinarem riscos de infecções ocupacionais54. 

A ocorrência de acidentes com exposição a material biológico em UTI’s  

também é relatada na literatura59. 

A dinâmica de trabalho entre as diferentes unidades parece contribuir para o 

aumento ou não dos riscos da exposição. Deve-se levar em consideração, ainda, o 

planejamento e a forma como as atividades são executadas nos diferentes locais de 

trabalho para a adoção de medidas preventivas 55. 

Como era de se esperar, no presente estudo, o tipo de acidentes ocorridos 

com os trabalhadores da saúde foi o típico, não havendo nenhum acidente de trajeto 

ou doença profissional. 

Estes resultados são semelhantes aos encontrados em estudos realizados 

por vários autores que evidenciaram em primeiro lugar os acidentes típicos 30,48,51. 

 Os acidentes típicos ocupam o primeiro lugar nas estatísticas brasileiras, 

seguidos dos acidentes de trajeto e das doenças ocupacionais (375.171, 398.613, 

403.264 acidentes típicos; 60.335, 67.971, 73.981 acidentes de trajeto; 30.194, 

33.096, 26.645 doenças ocupacionais, respectivamente nos anos de 2004, 2005 e 

200660). 

 
TABELA 4. Distribuição dos acidentes de trabalho ocorridos com os trabalhadores 
de saúde, segundo a parte do corpo afetada. São Paulo, 2007. 
  

Pelos dados da  Tabela 4 , observa-se que os membros superiores foram a 

 

 
SETOR 

 
MULHERES 

 
HOMENS            TOTAL 

     Nº               % Nº           %       Nº              % 

Membros superiores 55 85,94 13 92,86 68 87,18
Cabeça e pescoço 2 3,12 0 0,00 2 2,56
Membros inferiores 2 3,12 0 0,00 2 2,56

Mucosa oral, esofágica e gástrica   
1 

 
1,57 0

 
0,00 

 
1 1,28

Sem informação 4 6,25 1 7,14 5 6,42
TOTAL 64 100,00 14 100,00 78 100,00
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parte do corpo mais atingida em ambos os sexos ( 85,94%) e 92,86% em mulheres 

e homens respectivamente. A região da cabeça e pescoço (3,12%), membros 

inferiores (3,12%) e mucosas oral, esofágica e gástrica (1,57%), foram apontadas 

apenas pelas mulheres.  

A predominância de lesões em membros superiores nos acidentes de 

trabalho ocorridos com os trabalhadores da saúde tem sido observada em grande 

parte dos estudos realizados, uma vez que a maioria dos procedimentos de risco 

realizados pelos trabalhadores da saúde envolvem as mãos e braços 20,32,47,48,56. 

 Diferentemente destes dados, um estudo realizado com os trabalhadores de 

enfermagem em centro cirúrgico, observou-se que a maioria dos acidentes (54,5%) 

afetou os membros inferiores, e em segundo lugar os membros superiores (45,5%) 

61. 

Os acidentes que acometeram os membros superiores, atingiram 

principalmente as mãos e dedos, seguidos dos antebraços, sendo mais freqüentes 

os ferimentos perfuro-cortantes; os 2 (3,12%) acidentes que atingiram cabeça e 

pescoço dos trabalhadores da saúde, comprometeram a mucosa ocular, 

contaminada por secreções e por soluções químicas de limpeza e de laboratório. 

 Quanto aos acidentes que atingiram os membros inferiores, a região afetada 

foi principalmente a perna do trabalhador, sem especificar na CAT a região da perna 

ferida. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 35

TABELA 5. Distribuição dos Acidentes de Trabalho ocorridos com os 

trabalhadores de saúde, segundo o agente causador. São Paulo, 2007. 

 

MULHERES HOMENS TOTAL 
TRABALHO 

Nº % Nº % Nº % 
        

 51 79,69 13 92,86 64 82,05 
 28 43,75 9 64,29 37 47,44 
 12 18,75 3 21,43 15 19,23 
 7 10,94 0 0,00 7 8,97 

Agulhas 
     Agulhas de injeção 
     Agulhas de cateter venoso 
central e periférico 
     Agulha para teste de  
glicemia 
     Agulha de scalp 

 2 3,13 1 7,14 3 3,85 

     Agulha de sutura  2 3,13 0 0,00 2 2,56 

       
 4 6,25 0 0,00 4 5,13 
 2 3,13 0 0,00 2 2,56 

 
Lâminas 
   Lâmina de bisturi 
   Lâmina de barbear  2 3,13 0 0,00 2 2,56 

     

 2 3,13 0 0,00 2 2,56 
 1 1,56 0 0,00 1 1,28 
 1 1,56 0 0,00 1 1,28 

Substância química 
    Hipoclorito de sódio 
    Ácido não especificado 
        
Instrumentos cirúrgicos  1 1,56 1 7,14 2 2,56 

 0 0,00 1 7,14 1 1,28 
 1 1,56 0 0,00 1 1,28 
       
 1 1,56 0 0,00 1 1,28 
       

      Pinça 
      Tesoura 
 
Secreção 
 
Vômito 
  1 1,56 0 0,00 1 1,28 
Cânula de traqueostomia  1 1,56 0 0,00 1 1,28 

    
        1  1,56 0 0,00 1 1,28 
       
        3  3,13 0 0,00 2 2,56 

 
Ampola 
 
 
Sem informação 

 
TOTAL 

 
 

 64     100,00 14       100,00 78 100,00 

Na Tabela 5 verifica-se que a grande maioria dos acidentes teve como agente 

causador as agulhas, tanto nos homens como nas mulheres (92,86% e 79,69% 

respectivamente). Dentre os tipos de agulha, foram mais freqüentes as de injeção 

(47,44%), seguidas das agulhas de cateter venoso central e periférico (19,23%). 

Observa-se nas descrições dos acidentes com agulhas (64 – 82,05%), 

que os acidentes ocorreram por contato com agulha que se encontrava na 

bandeja após o uso principalmente após teste glicêmico, agulhas deixadas em 

sacos plásticos, no reencape das agulhas, e ao descartar agulhas no 
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recipiente próprio para pérfuro-cortante que se encontrava acima da linha de 

segurança. 

As lâminas de bisturi e de barbear causaram 4 (5,13%) acidentes, 

apenas registrados pelas mulheres. 

As substâncias químicas envolvidas nos 2 (2,56%) acidentes, foram o 

hipoclorito de sódio e um ácido não especificado utilizado em laboratório. Foi 

descrito 1 (1,56%) acidente de contato com secreção em situação de parto 

normal atingindo a mucosa ocular do trabalhador e 1 (1,55%) acidente com 

vômito de paciente atingindo mucosa ocular do trabalhador. 
 Os instrumentos cirúrgicos que causaram acidentes foram: 1 (1,56%) pinça 

deixada ao lado do paciente após o procedimento e 1 (1,56%) tesoura deixada na 

cama de paciente após o procedimento. 

A cânula de traqueostomia ao ser descartada, causou 1 (1,56%) acidente 

entre as mulheres. 

A ampola causou 1 (1,56%) acidente entre as mulheres, ao ser descartada 

em caixa de perfuro-cortante.  

 Esses dados são semelhantes aos encontrados em outros estudos em que 

os agentes causadores mais referidos foram os perfurocortantes, especialmente as 

agulhas de injeção 46,48. 

O uso abusivo de lâminas em atividades não necessárias foi descrito em um 

estudo sobre acidentes de trabalho entre trabalhadores de enfermagem de um 

hospital universitário26. 

Quanto as substâncias químicas os dados coincidem com os de outros 

autores que também referem uma baixa freqüência de acidentes com substâncias 

químicas 30,51. 

Ressalta-se que muitas vezes não se trata especificamente de um 

procedimento a forma como um acidente de trabalho com exposição a material 

biológico acontece, pois está relacionado às várias formas de se lidar com 

determinados objetos, seja soltando ou prendendo uma lâmina de bisturi, montando 

uma agulha, descartando o objeto, tocando-o através do hamper e de sacos de lixo. 

Portanto, passível de estar presente nos diversos processos de trabalho das várias 

funções/categorias, principalmente aquelas que não necessariamente realizam 

procedimentos específicos com esses objetos54. 
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 Os acidentes com materiais perfurocortantes representam uma parcela 

importante do total de acidentes ocupacionais, e tem sido alvo de muitos estudos no 

decorrer das décadas, principalmente porque as exposições percutâneas são as 

maiores responsáveis pela transmissão ocupacional de infecções transmitidas pelo 

sangue. São eles os causadores do maior número de acidentes ocorridos entre os 

trabalhadores da saúde conforme vasta literatura 20,26,29,31,34,35,46,48,49,53,62. 

É importante lembrar que não apenas a manipulação de agulhas ou cateteres 

intravenosos constituem risco, mas também a maneira e o local de descarte do 

material perfucortante63, assim como o ato de reencapar a agulha ou desconectar as 

agulhas desencapadas da seringa, procedimento não recomendado e causadores 

de acidentes de trabalho64. 

Como era de se esperar, a maioria das lesões dos trabalhadores acidentados 

foram perfurantes (63 – 80,77%) seguida do corte (11 – 14,10%), observando-se um 

maior percentual de ferimentos perfurantes entre os homens (92,86%). O contato 

com a mucosa ocorreu em 3 casos, sendo 2 casos com a mucosa ocular, em que 

respingou vômito e líquido biológico durante o parto normal e um caso de contato 

com mucosa gástrica por ingestão de substância química. 

Houve um acidente em que uma substância química entrou em contato com 

pele do trabalhador, provocando queimadura. Estes dados estão na Tabela 6. 

 

TABELA 6. Distribuição dos Acidentes de Trabalho ocorridos com os 
trabalhadores de saúde, segundo o tipo de lesão. São Paulo, 2007 

 

MULHERES HOMENS TOTAL 
TIPO DE LESÃO 

N % N     %    N     % 
Perfurante  50 78,13 13 92,86 63 80,77

Cortante  
10 15,63 1

 
7,14 

 
11 14,10

Contato com mucosa 
ocular 

 
 3  4,68  0

 
  0,00 

 
 3 3,85

Queimadura  1  1,56 0 0,00 1 1,28
 

TOTAL  
 64 100,00 14

 
100,00 

 
78 100,00
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Os ferimentos perfuro-cortantes são muito importantes, não só pela alta 

incidência e lesões provocadas nos tecidos, mas também, e principalmente, por 

veicularem uma carga biológica muito grande, expondo o trabalhador a um risco 

muito alto de contaminação, principalmente pelo vírus da AIDS e das Hepatites B e 

C32.  

Esses dados são semelhantes aos apresentados em estudos em que se 

evidencia o predomínio das lesões perfurantes e, na maioria das vezes não se 

conhece a procedência do objeto que causou o acidente, necessitando que se crie 

nas instituições uma conscientização para o estabelecimento de um ambiente e 

práticas de trabalho mais seguras 21,31,50,55,64,65. 

          Os acidentes percutâneos com materiais perfurocortantes são os que 

oferecem maior risco de soroconversão, sendo os trabalhadores de enfermagem os 

mais vulneráveis a este tipo de acidente53. 

 Há maior dificuldade na prevenção de acidentes com perfurocortantes em 

virtude da maior freqüência com que as atividades que requerem a utilização de 

agulhas são realizadas, da dinâmica do trabalho envolvido nestes procedimentos, do 

ritmo imposto pela assistência aos pacientes, das situações de 

urgência/emergência, das características do processo e da maneira como é 

organizada e desenvolvida a atividade laboral pelos profissionais 35.

Nas CATs pesquisadas, havia o item CID 1043 para ser preenchido e se 

percebeu que o percentual de CATs que não tinha este item preenchido foi bastante 

elevado (39,75%). Pode-se observar também que inúmeras vezes o código adotado 

não descrevia exatamente o ferimento identificado na descrição do acidente. Talvez 

isto se deva à dificuldade de codificar os acidentes e/ou a falta de familiaridade do 

autor no preenchimento das CATs. 

 As lesões são descritas no Capítulo XIX e XX da CID 1043. O capítulo XIX se 

refere as “Lesões, envenenamento e algumas outras conseqüências de causas 

externas” agrupando as seções de S00 à T98. “Este capítulo utiliza a seção S para a 

codificação dos diferentes tipos de traumatismos afetando uma única localização 

anatômica e a seção T para codificação dos traumatismos afetando localizações 

anatômicas múltiplas ou de localização não especificada, assim como as 

queimaduras e algumas outras conseqüências de causas externas”43. 
 O capítulo XX se refere as “Causas externas de morbidade e de mortalidade” 

agrupando as seções V01 à Y98; “este capítulo, que nas revisões anteriores da CID 
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se constituía em uma classificação suplementar, possibilita a classificação de 

ocorrências e circunstâncias ambientais como a causa de lesões, envenenamento, e 

outros efeitos adversos. Quando se utiliza um código desse capítulo, pretende-se 

que ele seja um código adicional a outro capítulo pertencente a outro capítulo da 

classificação que indica a natureza da lesão”43. 

 Dessa forma, os agravos descritos no Capítulo XIX são decorrentes ou 

conseqüência das causas externas, causas estas descritas no Capítulo XX, que dão 

subsídios para os programas de prevenção.  

 As lesões e as causas, registradas nas CATs pesquisadas, estão 

apresentadas Tabela 7. 

 

TABELA 7. Distribuição dos acidentes de trabalho ocorridos com os trabalhadores 

de saúde, segundo a CID 1043. São Paulo, 2007. 

 

MULHERES HOMENS TOTAL CID 10 
Nº % Nº % Nº % 

GRUPO S60 – S69 Traumatismos do 
punho e da mão 33

 
51,57 6

 
42,85 

 
39 50,00

        S 60.1 Contusão de dedos com lesão 
de unha 29

 
45,32 4

 
28,58 

 
33 42,31

        S 60.9 Traumatismo superficial não 
especificado do punho e da mão 1

 
 1,56 0

 
0,00 

 
1 1,28

       S 61.0 Ferimento de dedo sem lesão  
de unha 1

 
1,56 1

 
7,14 

 
2 2,56

       S 61.9 Ferimento do punho e da mão, 
parte não especificada 
 2

 
3,13 1

 
7,14 

 
 

3 3,85
    
GRUPO S50-S59  Traumatismos do 
cotovelo e antebraço    

       S 51.7 Ferimentos múltiplos de 
antebraço 1

 
1,56 0

 
0,00 

 
1 1,28

    
GRUPO S 80 – S 89 Traumatismos do 
joelho e da perna 

   

       S 81.8 Ferimento de outras partes da 
perna 1

 
1,56 0

 
0,00 

 
1 1,28

    
GRUPO T 08 – T14 Traumatismos de 
localização não especificada do tronco, 
membro ou outra região do corpo 

  
 

       T 14.1 Ferimento de região não 
especificada do corpo 
 

3 4,69 0 0,00 
 

3 3,85

    
GRUPO T 15 – T 19 Efeito de 
penetração de corpo estranho através 
de um orifício natural  

  
 

       T 15.8 Corpo estranho em outros 
locais e em locais múltiplos da parte 
externa do olho 1

 
 

1,56 0

 
 

0,00 

 
 

1 1,28
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GRUPO T 20 – T 32 Queimaduras e 
corrosões 

   

       T 23.0 Queimadura e corrosão do 
punho e da mão grau não especificado 1

 
1,56 0

 
0,00 

 
1 1,28

    
GRUPO W00 – X59  Outras causas 
externas de traumatismos acidentais 

   

W 22 Impacto acidental ativo ou 
passivo causado por equipamento 0

 
0,00 1

 
7,14 

 
1 1,28

    

Sem informação na CAT 24
 

  37,50 7
 

50,00 
 

31 39,75

TOTAL 64
 

100,00 14
 

100,00 
 

78 100,00
 

 

As classificações registradas nas CATs foram principalmente as do grupo S60 

a S69(traumatismo de punho e de mão),  totalizando 50,0% dos acidentes 

registrados, confirmando os dados apresentados anteriormente em que os membros 

superiores são os mais atingidos. 

 Segue-se dos grupos T08 a T14 (traumatismo de região não especificada, 

3,85%), T15 a T19 (efeito de penetração de corpo estranho em orifício natural 

1,28%) e T20 a T32 (queimaduras e corrosões, 1,28%). 

Apenas 1 (1,28%) acidente foi registrado no grupo W00 a X59 (outras causas 

externas de traumatismos acidentais) pertencente ao Capítulo XX, possibilitando o 

conhecimento da causa do acidente, e portanto, a discussão dos aspectos 

preventivos, enquanto a grande maioria dos registros se referiam às lesões e 

traumatismos (pertencentes ao Capítulo XX), a serem tratados. 
 

FIGURA 4. Distribuição dos acidentes de trabalho ocorridos com os 
trabalhadores de saúde, segundo a necessidade de afastamento do trabalho. São 
Paulo, 2007. 

 

Homens e mulheres afastados do 
trabalho

94,87%

5,13%

SIM

NÃO
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Observa-se na FIGURA 4, que a maioria dos trabalhadores de saúde tanto 

homem como mulher, não necessitou de afastamento do trabalho; apenas 4 (5,13%) 

necessitaram, sendo uma auxiliar de higienização do sexo feminino, um auxiliar de 

coleta de resíduos do sexo masculino e 2 auxiliares de enfermagem do sexo 

feminino.  

O período de afastamento do trabalho variou de 1 a 7 dias e em um caso não 

havia a identificação de tempo de afastamento na CAT. A situação em que a auxiliar 

de higienização ingeriu hipoclorito de sódio que estava em copo plástico, acarretou 1 

dia de afastamento; o caso do  auxiliar de coleta de resíduos que se acidentou com 

agulha desprezada em saco plástico, necessitou de 5 dias de afastamento; a auxiliar 

de enfermagem que após aplicar insulina em paciente e deixar a seringa com agulha 

na bandeja feriu seu dedo não tem registrado na CAT os dias de afastamento; o 

caso da auxiliar de enfermagem que se feriu com agulha foi o caso que necessitou 

de maior tempo de afastamento, que foi de 7 dias, apesar de não haver descrição do 

acidente na CAT. 

Estes dados são coincidentes com outro estudo, no qual a maioria dos 

acidentes não demandou afastamento 20. 

 Porém, ao contrário dos dados obtidos neste trabalho, que demonstram estes 

dados, alguns estudos sobre os acidentes de trabalho ocorridos com os 

trabalhadores de enfermagem verificaram um alto índice de afastamento. O período 

de afastamento é determinado por meio de avaliações clínicas e está vinculado à 

gravidade do acidente, e ao se comentar o período de afastamento decorrente de 

acidentes de trabalho, é importante abordar o número de dias perdidos e suas 

conseqüências para os trabalhadores, à Instituição e para a sociedade 30,32. 

Em outro estudo, os acidentes com os trabalhadores da saúde 

desencadearam o afastamento do acidentado de suas atividades com índices de 56  

a 84%, e a maioria por período de 1 a 14 dias 48. 

A gravidade do acidente reflete proporcionalmente na possibilidade de 

afastamento do acidentado que se vê impedido de realizar suas atividades rotineiras 

em seu cotidiano, tratamentos a que terá que se submeter, incluindo coquetéis anti-

HIV e conseqüente mal estar físico e mental; além do rearranjo na divisão de tarefas 

dentro da organização que estará sem um colaborador, ocasionando sobrecarga nos 

demais e custos diretos e indiretos gerados à instituição. 
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Vale ressaltar que no presente estudo nenhuma ocorrência necessitou de 

internação hospitalar. 

 
TABELA 8. Distribuição dos acidentes de trabalho ocorridos com os 

trabalhadores de saúde, segundo a etapa do PGRSS em que ocorreu o acidente. 
São Paulo, 2007. 

 

MULHERES   HOMENS TOTAL 
ETAPA DO PGRSS 

 
 N 

 
  % 

      
N 

      
% 

       
  N 

   
    % 

Segregação 45 70,31 9 64,29 54 69,23

Acondicionamento 14 21,88 4 28,57 18 23,08

Não identificado 5 7,81 1 7,14 6 7,69
 

TOTAL 64 100,00 14 100,00 78 100,00

 

Verifica-se na Tabela 8 que a maioria dos acidentes 54 (69,23%) ocorreu na 

etapa da segregação dos resíduos, seguida do acondicionamento (18- 23,08%). 

Em 6 (7,69%) registros de acidentes não foi possível identificar a etapa do 

PGRSS.  

Esses dados conduzem a reflexões sobre o manuseio e descarte de resíduos 

no momento de sua geração além da forma de acondicionamento dos mesmos. 

Pode-se ressaltar que o PGRSS dentro de uma instituição deve fornecer aos 

trabalhadores da saúde, mecanismos que facilitem suas atividades rotineiras com o 

menor risco possível de ocorrência de acidentes de trabalho. A mudança de 

comportamento diante de um resíduo potencialmente contaminado e que apresenta 

riscos ao próprio trabalhador ou a outrem deve acontecer para minimizar os 

problemas decorrentes de um acidente de trabalho.  

Os dados acima são semelhantes a de um estudo sobre acidentes 

ocupacionais com material perfurocortante em um hospital regional de Minas Gerais, 

em que demonstra que as causas mais freqüentes de ocorrência do acidente é o 

descarte do perfurocortante em local impróprio (21,6%), e durante o transporte do 

material (13,7%)52. 

Em uma análise sobre acidentes de trabalho com material perfurocortante 

entre trabalhadores de enfermagem mostrou que a maioria dos acidentes ocorre 
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durante a administração de medicamentos, no reencape das agulhas e no descarte 

do material68. 
O abandono de material descartável após o uso, em lugares inadequados 

como balcões, bandejas, camas, pisos e o ato de desencapar ou reencapar a agulha 

e descartar agulha em caixa de perfurocortante tem sido causas de acidentes de 

trabalho26. 

O descarte inadequado de objetos perfurocortantes é apontado como 

responsável por proporções alarmantes de acidentes sendo a principal fonte de risco 

para causar perfurações, atingindo proporções expressivas entre os profissionais de 

enfermagem e entre as demais categorias profissionais, essa prática é uma 

importante fonte de risco para acidentes ocupacionais, até mesmo para grupos 

profissionais que não estão em contato direto com o paciente, tais como, o pessoal 

da limpeza62. 

  A introdução de recipientes padronizados para descarte de objetos 

perfurocortantes parece ter incentivado o descarte apropriado de agulhas e 

contribuído para uma diminuição desse tipo de acidente, como refere essa mesma 

autora.  

Ao analisar as fontes de risco de acidentes com agulhas e outros objetos 

perfurocortantes, pode-se afirmar que a manutenção de práticas de risco é 

responsável por parte significativa dos mesmos, e entre essas práticas de risco 

estão em primeiro lugar o descarte de agulhas em recipiente superlotado, seguido 

da manipulação do corpo de recipientes de descarte de objetos perfurocortantes 

superlotados, do transporte ou a manipulação de agulhas desprotegidas  e da  

desconexão da agulha da seringa50. 

 Essas são atitudes de risco que contrariam as precauções-padrão 

recomendadas pelo CDC, que visam prevenir a exposição ocupacional ao vírus da 

hepatite B, hepatite C e HIV entre profissionais da saúde. Recomenda-se uma 

manipulação cuidadosa de objetos perfurocortantes que inclui não reencapar 

agulhas, não desconectá-las das seringas antes do descarte e descartar estes 

materiais em recipientes apropriados66. 

Por ser a maioria os trabalhadores de enfermagem que manipulam esses 

materiais, acabam sendo também os maiores responsáveis por seu descarte 

inadequado e, conseqüentemente, pela maior exposição dos trabalhadores de 

outras categorias funcionais a esse risco. Assim, medidas preventivas de acidentes 

 



 44

perfurocortantes devem ser estendidas a todos os trabalhadores da área da saúde. 

A conscientização dos elementos da equipe de enfermagem, quanto à necessidade 

de descartar os materiais perfurocortantes em local adequado, pode influenciar 

diretamente na redução desse tipo de acidente não só entre eles, mas também entre 

os demais trabalhadores da área da saúde53. 

A ocorrência dos acidentes de trabalho é atribuída muitas vezes ao não 

cumprimento das normas de precaução, uso de equipamentos de proteção 

individual, entre outros. No entanto, que muitas outras variáveis também contribuem 

para as ocorrências como a falta de treinamento, inexperiência, indisponibilidade de 

equipamentos de segurança, cansaço, repetitividade de tarefas, dupla jornada de 

trabalho, distúrbios emocionais, excesso de autoconfiança, qualificação profissional 

inadequada, falta de organização do serviço, trabalho em turnos, desequilíbio 

emocional na vigência de situações de emergência, negligência de outros, carga  de 

trabalho e as características próprias do trabalho realizado nas unidades 

hospitalares, que possui caráter altamente industrial, com concentração de 

tecnologia crescente de alta complexidade; assim, “os acidentes que acometem os 

trabalhadores da saúde não devem ser analisados isoladamente, como evento 

particular, mas também na análise da forma como o trabalho é organizado e 

realizado, e  das condições de vida das pessoas expostas67. 

Um estudo muito interessante no Distrito Federal com profissionais da saúde, 

demonstrou que o conhecimento sobre o conceito e as normas de biossegurança, a 

disponibilidade destas na unidade de trabalho e a realização de treinamento em 

biossegurança não influenciaram positivamente no coeficiente de acidentabilidade 

de trabalho, inclusive um maior coeficiente entre os profissionais que sabem que não 

se deve reencapar agulha, entre aqueles com maior tempo de serviço e os  que 

afirmaram conhecer as normas65. 

Algumas autoras observaram em seus estudos que a ocorrência de acidentes 

tem sido atribuída principalmente as causas pessoais, incluindo a fadiga, pouca 

experiência, não utilização de EPI, e às causas referentes a qualidade dos recursos 

materiais oferecidos e as inerentes ao tipo de procedimento, que ainda não possui 

EPI específico, assim como o número reduzido de funcionários, a irresponsabilidade 

de colegas que não descartam adequadamente os objetos, não atendendo as 

recomendações-padrão na manipulação de objetos perfurocortantes49,54,62. 
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Apesar da adesão às precauções-padrão ser medida prioritária na prevenção 

da exposição ocupacional a infecções transmitidas por via sangüínea, é preciso 

reconhecer que o gerenciamento dos riscos ocupacionais ligados à manipulação de 

objetos perfurocortantes depende, em primeira instância, da existência de um plano 

de controle com o objetivo de minimizar as fontes de risco 62. 

O presente estudo mostra a importância da segregação adequada dos 

materiais perfurocortantes, o que sem dúvida alguma é o maior vilão, pois verifica-se 

o não atendimento das normas de segurança na manipulação desses materiais 

como o hábito de reencapar as agulhas utilizadas e o descarte de forma 

inadequada. 

Há de se pensar também no enfoque que deve ser dado ao processo do 

cuidar que de forma geral tem sido realizado de forma mecanicista, onde o 

trabalhador da saúde executa suas tarefas correndo atrás do tempo, tempo este, 

exigido pelo próprio sistema de saúde se descuidando da própria segurança.  

Pudemos observar neste estudo a fragilidade que os recipientes de perfuro-

cortantes representam, pois estes chamados recipientes rígidos nem sempre evitam 

os acidentes. 

Porém, o que é cultural para o trabalhador da saúde, como o ato de 

reencapar as agulhas já amplamente debatido ou até mesmo a atitude incabível de 

se descartar agulhas em sacos plásticos é a mais difícil das tarefas. 

Para alguns autores, notificar e apurar adequadamente os fatores 

relacionados ao acidente de trabalho, seja no enfoque epidemiológico ou quanto as 

pessoas afetadas, permite aos gestores dos hospitais interferências e ações mais 

eficazes, podendo evitar mais perdas econômicas, sociais e obter maior controle dos 

acidentes 45,48. 
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5. CONCLUSÕES 
 
 Os resultados obtidos nesta pesquisa permitem as seguintes conclusões: 

 

- No período de 2002 a 2006, 73 trabalhadores de saúde registraram a ocorrência de 

78 acidentes de trabalho, sendo que a maioria (67,12%) desses trabalhadores era 

auxiliar de enfermagem, do sexo feminino (83,57%), com idade média de 37 anos e 

meio, exercendo suas atividades principalmente no turno da manhã (39,73%); 

- entre as mulheres, houve um aumento gradativo de notificações de acidentes, no 

decorrer dos anos, sendo 6,00% em 2002, 13,00% em 2003, 19,00% em 2004, 

27,00% em 2005 e 36,00% em 2006; entre os homens não houve nenhuma 

notificação de acidente nos anos de 2002, 2003 e 2004, havendo uma brusca 

elevação nos anos de 2005 e 2006 (43,00% e 57,00%, respectivamente); 

- os meses em que houve mais freqüência de acidentes registrados pelos 

trabalhadores do sexo masculino foram outubro (28,57%) e maio (21,42%) e os 

registrados pelas mulheres foram maio (14,06%) e julho (12,5%); 

- houve maior incidência de acidentes de trabalho registrados pelas mulheres às 

9:00h, 10:00h, 11:00h e 13:00 h (14,0%); entre os homens, o horário de maior 

incidência foi as 11:00 h e 19 h;  

- os setores de ortopedia e plástica, localizados num mesmo piso, e centro cirúrgico 

registraram maior número de acidentes (10,25%); 

- a grande maioria dos acidentes teve como agente causador as agulhas, tanto nos 

homens como nas mulheres (92,86% e 79,69% respectivamente), ocasionando 

lesões perfurantes (80,77%) e corte (14,10%); 

- os membros superiores, especialmente mãos e dedos, foram a parte do corpo mais 

atingida em ambos os sexos ( 85,94% e 92,86% em mulheres e homens, 

respectivamente); 

- o item CID 1043 das CATs não foi preenchido em 39,75% dos casos, enquanto a 

maioria (59,27%) que teve este item preenchido era relativa ao Capítulo XIX 

(Lesões, envenenamento e algumas outras conseqüências de causas externas.); 

- a grande maioria (94,87%) dos acidentes não demandou afastamento do trabalho e 

nenhum trabalhador acidentado necessitou de internação hospitalar. 

 



 47

- em relação as etapas do PGRSS, a maioria dos acidentes (69,23%) ocorreu  na 

etapa da segregação dos resíduos, seguida  do acondicionamento (23,08%); em 

7,69% dos registros de acidentes não foi possível identificar a etapa do PGRSS.  
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    ANEXO B -   AUTORIZAÇÃO PARA COLETA  DE DADOS 
 

São Paulo, 10 de abril de 2007. 

 

Ilmo. Sr  Dr Antonio Lucas Neto 

DD. Coordenador Clínico 

Hospital e Maternidade Cruz Azul de São Paulo 

  

Prezado Senhor 

 A enfermeira Carmen Lígia Sanches de Salles é aluna do Curso de 

Mestrado em Enfermagem da Universidade Guarulhos e está desenvolvendo a 

dissertação com o tema “Acidente de trabalho com o trabalhador da saúde nos 

diferentes processos de um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de 

Saúde (PGRSS)”, sob minha orientação (Projeto de Pesquisa anexado). 

  O estudo tem como objetivos identificar os acidentes de trabalho 

registrados pelos trabalhadores da saúde no SESMT de um hospital geral do 

município de São Paulo e analisar esses acidentes de trabalho quanto aos 

processos de segregação, acondicionamento, armazenamento, transporte e 

tratamento de resíduos. 

 Para a viabilidade deste estudo, solicitamos a V.Sa. a autorização para 

coletar os dados junto ao SESMT dessa instituição. Os dados serão obtidos por 

meio de um formulário com questões relativas aos dados sócio- demográficos, e de 

dados relativos à ocorrência do acidente. 

 A coleta de dados será realizada pela autora do estudo, e os dias e 

horários serão determinados por V.Sa. de forma a não interferir na rotina da 

Instituição. 

 Todas as dúvidas relacionadas à pesquisa serão prontamente 

esclarecidas, e não haverá ônus financeiro para VSª, ou para a instituição.

 Serão assegurados o sigilo e o caráter confidencial das informações 

coletadas. 
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 Agradecendo antecipadamente a valiosa colaboração de V.Sa. 

colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos, nos telefones e 

endereço eletrônico abaixo. 

 

 Atenciosamente, 

 

     ........................................................... 
                              Profª Drª Arlete Silva 
       Orientadora 
 

 

Prof a Dra Arlete Silva 

Telefone: 64641785 

E-mail: arlsilva@uol.com.br 

 

 Enfermeira/ Mestranda: Carmen Lígia Sanches de Salles 

 Telefone: 5073.6578 

  Celular: 9685.6899 

  E-mail: carmenligia@uol.com.br 
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ANEXO C – AUTORIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO PARA COLETA DE DADOS 
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ANEXO D – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA 
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ANEXO E - Instrumento de investigação retrospectiva de acidente de trabalho 
 
  
        Ficha nº_______ 
Parte I: Perfil demográfico 
 
 1. Iniciais:______________2. RG___________ 

5. Idade: __________ 
6. Sexo: F ( ) M ( )  
7. Categoria profissional: _______________ 
8. Horário de trabalho na Instituição: ______________________________ 

 
 
ParteII: dados relativos ao acidente  
 
 

1. Data do acidente: ____/_____/______Hora do acidente:_____________ 
2. Setor: _____________Tipo de Acidente:__________________________ 
3. Parte do corpo afetada: 
 (    )  cabeça e pescoço (    ) MMSS especifique:______________________ 
 (    )  MMII especifique:________________(    )Outro:__________________ 
4. Agente causador: ____________________________________________ 
5.Classificação do acidente quanto ao risco:___________CID____________ 
7.Necessitou de afastamento? NÃO (  ) SIM (   ) Quanto tempo:_________ 
8.Necessitou de internação? SIM (    ) NÃO (   ) 
9.Descrição resumida do AT atual:  
 
 
 
 

 
 
Etapa do PGRSS em que ocorreu o acidente: 
(     ) Segregação            (     )  Armazenamento 
(     ) Acondicionamento  (     )  Tratamento 

      (     ) Transporte              (     )  Nenhuma  

 

 


