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RESUMO
Objetivo: analisar o conhecimento de técnicos em enfermagem acerca do acidente com material perfurocortante.
Método: estudo descritivo, de abordagem qualitativa, realizado em um hospital de grande porte no estado do
Piauí, com 12 técnicos em enfermagem. Os dados foram obtidos com roteiro de entrevista semiestruturado e
analisados mediante técnica de análise de conteúdo. Resultados: a maioria apresentou conhecimento satisfatório
acerca do acidente com material perfurocortante. O descarte inadequado de agulhas e lâminas foi apontado como
o principal causador desse acidente. Houve divergência em relação à contaminação ou não do material para ser
considerado acidente perfurocortante. Grande parte relatou que esse tipo de acidente é bastante angustiante,
perturbador e traumatizante e que tinha dúvidas sobre a notificação e o tratamento desse acidente. Conclusão:
embora a maioria apresentasse conhecimento satisfatório sobre acidente com perfurocortante, é necessária maior
preocupação com a Biossegurança, a educação continuada e a prevenção de acidentes ao trabalhador.
Descritores: Contenção de riscos biológicos; Riscos ocupacionais; Exposição ocupacional; Saúde do trabalhador;
Enfermagem do trabalho.

ABSTRACT
Objective: to analyze nursing technicians’ knowledge about accident with needle sharp material. Method:
descriptive study of qualitative approach, performed at a large-sized hospital in the state of Piauí, with 12 nursing
technicians. Data were obtained through semi-structured interviews and analyzed through content analysis
technique. Results: the majority showed satisfactory knowledge about accident with needle sharp material.
Improper disposal of needles and blades was pointed out as the main cause of this accident. There was divergence
in relation to contamination or not of the material to be considered needle sharp accident. A large part reported
that this type of accident is quite distressing, disturbing and traumatic, in addition to having doubts about the
notification and treatment of this accident. Conclusion: although the majority presented satisfactory knowledge
about accidents with needle sharp material, there is a need for greater concern with Biosafety, continuing
education and prevention of accidents to workers.
Descriptors: Containment of biohazards; Occupational risks; Occupational exposure; Occupational health;
Occupational health nursing.

RESUMÉN
Objetivo: analizar los conocimientos de técnicos de enfermería sobre el accidente con corto-punzante. Métodos:
estudio descriptivo de enfoque cualitativo, realizado en un hospital de grande porte en el estado de Piauí, con 12
técnicos de enfermería. Se obtuvieron los datos mediante entrevistas semi-estructuradas, analizándolos mediante
la técnica de análisis de contenido. Resultados: la mayoría mostró un conocimiento satisfactorio sobre el accidente
con material corto-punzante. La eliminación inadecuada de agujas y láminas fue nombrada como la principal causa
de este accidente. Hubo divergencia en relación a la contaminación o no del material para considerarse accidente
corto-punzante. Una gran parte informó de que este tipo de accidente es bastante inquietante y traumático y que
tenía dudas acerca de la notificación y el tratamiento de accidente. Conclusión: aunque la mayoría presente
conocimiento satisfactorio sobre accidentes con material corto-punzante, existe la necesidad de una mayor
preocupación por la bioseguridad, la educación continua y la prevención de accidentes para el trabajador.
Descriptores: Contención de riesgos biológicos; Riesgos laborales; Exposición ocupacional; Salud laboral;
Enfermería del trabajo.
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INTRODUÇÃO

aquisição

O acidente com material perfurocortante é um

de

infecções

transmissíveis

pelo

11

contato sanguíneo .

dos principais riscos ocupacionais inerentes à

As principais causas de acidentes com

assistência à saúde, sendo os profissionais de

perfurocortantes são a execução inadequada da

enfermagem os mais acometidos devido ao

técnica

contato

utilização

direto

com

os

pacientes,

elevado

durante
de

o

procedimento,

equipamentos

de

a

não

proteção

número de procedimentos invasivos realizados e

individual e o descarte de perfurocortantes em

manuseio constante de objetos cortantes e

locais

materiais biológicos1-4. Nessa perspectiva, a

realizado em São Paulo evidenciou que os

preocupação com a Biossegurança, o uso dos

profissionais com idade de 30 a 39 anos e com

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e o

menos de cinco anos de atuação profissional

respeito às precauções-padrão são fundamentais

tiveram

para

ocupacional

prevenção

desse

tipo

de

acidente

ocupacional5.
Os

inadequados12-14.

maior

Além

incidência

com

disso,

estudo

de

acidente

a

material

exposição

biológico14.

materiais

perfurocortantes

são

No Paraná, estudo desenvolvido com

instrumentos que ocasionam lesões durante o

profissionais

manuseio, por perfurarem e cortarem ao mesmo

trabalhadores de nível técnico foram os mais

tempo, sendo a exposição percutânea a mais

expostos aos acidentes com materiais biológicos

frequente nos acidentes envolvendo material

(58,1%), seguidos dos profissionais de nível

6-9

biológico .

Desse

modo,

identificou

que

os

superior (23,8%) e dos auxiliares de serviços

segurança dos trabalhadores nos serviços de

gerais (10,7%), sendo que o sangue foi o material

saúde e prevenir acidentes com materiais

biológico predominante (86,1%). A perfuração

perfurocortantes,

percutânea prevaleceu em 88,2% dos casos,

instituída

garantir

saúde

a

foi

para

da

a

Norma

Regulamentadora 32, mediante a elaboração de

tendo

diversas diretrizes para o manuseio e o descarte

agulhas com lúmen (66,1%), agulhas sem lúmen

10

como

principais

agentes

causadores

(8,5%) e lâminas ou lancetas (6,5%)15.

correto desses materiais .
No Brasil, os acidentes de trabalho com

O medo, a insegurança e a ansiedade são

exposição a material biológico são de notificação

os

compulsória. Todavia, o que se observa é que

profissionais de saúde vítimas de acidentes com

muitos profissionais acabam não notificando

perfurocortantes que apresentaram exposição a

esses tipos de acidentes, geralmente por não

material biológico. Desse modo, estudo realizado

considerarem

do

em Minas Gerais identificou que 19,6% desses

acidente, não valorizarem os riscos que estão

profissionais, na possibilidade de aquisição de

submetidos ou por medo de repressão. Nesse

uma doença grave, apresentaram sintomatologia

pressuposto, a notificação e a adoção das

de transtorno de estresse pós-traumático, o que

medidas profiláticas pós-exposição são cruciais

destaca a importância da educação continuada,

necessária

a comunicação

para que o profissional acidentado previna a
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do apoio a esses profissionais e da efetividade da

repetitivas. Os participantes foram selecionados

saúde do trabalhador no ambiente laboral16.

por conveniência.

Dessa forma, o interesse pela temática

Os dados foram obtidos mediante roteiro

surgiu a partir do contato com a Comissão de

de

Controle de Infecção Hospitalar do referido

perguntas fechadas e abertas elaborado pelos

hospital, no qual foi possível identificar um

autores do estudo.

número considerável de acidentes com material

abordaram os aspectos demográficos (sexo e

perfurocortante

idade)

envolvendo

técnicos

em

entrevista

e

semiestruturado

contendo

As perguntas fechadas

profissionais

dos

participantes

enfermagem. Nesse sentido, visando desvelar

(realização de treinamento, turno e tempo de

essa problemática relacionada à Biossegurança

serviço) e as abertas foram referentes ao

dos profissionais de enfermagem, elencou-se a

acidente

seguinte

o

entrevistas foram gravadas em dispositivo MP4

conhecimento dos técnicos em enfermagem

player e, em seguida, transcritas na íntegra.

acerca

Para garantir o anonimato, os participantes

questão
do

norteadora:

acidente

“Qual

com

material

perfurocortante?”

com

material

perfurocortante.

As

foram codificados por “D” com algarismo arábico

Diante

estudo

sequencial. A produção dos dados ocorreu no

objetivou analisar o conhecimento de técnicos

mês de janeiro de 2017. As entrevistas foram

em

realizadas em ambiente reservado no local do

enfermagem

disso,

acerca

este

do

acidente

com

material perfurocortante.

estudo e apresentaram duração média de cinco
minutos.

MÉTODO

A análise dos dados ocorreu por meio da
técnica de análise de conteúdo, a qual é dividida

Trata-se de um estudo descritivo, de abordagem

em

qualitativa, realizado em um hospital de grande

material e interpretação dos resultados. Na pré-

porte no estado do Piauí.

análise,

Os participantes do estudo foram 12
técnicos

em

assistência

enfermagem
ao

que

atuam

fases:

pré-análise,

realizou-se

entrevistas.

Na

classificaram-se

a

organização

exploração
e

exploração

do

do
das

material,

categorizaram-se

as

Incluíram-se

informações por semelhança de conteúdo. Na

profissionais efetivos e que estavam em pleno

interpretação dos resultados, estabeleceram-se

exercício de suas funções há mais de seis meses.

as relações entre as falas, a realidade e a

Excluíram-se aqueles afastados por licença ou

literatura atual sobre o tema17. Ressalta-se que a

férias no período da obtenção dos dados.

avaliação do conhecimento satisfatório acerca

Destaca-se

mínima

de

do acidente com material perfurocortante foi

partir

do

fundamentada pelos manuais do Ministério da

momento que o objetivo da pesquisa foi

Saúde (MS) e da Agência Nacional de Vigilância

alcançado e quando as respostas se tornaram

Sanitária (ANVISA)18-19.

participantes

que

paciente.

na

três

foi

a

quantidade

estabelecida
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Este estudo obedeceu os princípios éticos
da Resolução 466/2012, do Conselho Nacional de

e as lâminas como utensílios que mais causam
acidentes ocupacionais.

Saúde, sendo aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da Universidade Estadual do Piauí, com

“Acidente com objetos cortantes ou que

CAAE

podem perfurar a pele, tipo agulha,

615999316.5.0000.5209

e

parecer

n°

1.887.249.

lâminas, pedaços de ampola” (D 1)
“Todo e qualquer acidente ocorrido com

RESULTADOS

agulhas, lâminas e outros objetos que
possibilitem o rompimento das camadas

Em

relação

aos

aspectos

da pele” (D7)

sociodemográficos, 11 (91,7%) eram do sexo

“Acidentes que ocorrem com materiais

feminino e 1 (8,3%) do masculino, com idade

perfurantes

entre 27 a 58 anos. No que se refere às questões

manuseio até usando após contato com o

profissionais, 7 (58,3%) relataram não terem

paciente” (D8)

recebido

treinamento

seja

no

“Qualquer acidente que lesione a pele,

acidentes com perfurocortantes, 11 (91,7%)

mesmo que de forma leve, expondo a

trabalhavam no serviço diurno e 1 (8,3%) só no

pessoa a risco de saúde” (D 12)

turno da tarde. O tempo de serviço na área de

“Está no ambiente de trabalho e sofrer

enfermagem variou de 6 meses a 37 anos.

lesão com material e/ou mobília” (D 6)

a

análise,

prevenção

cortantes,

de

Após

para

ou

elencaram-se

três

categorias: Categoria 1 – Compreensão do

Todavia, houve divergência em relação à

técnico em enfermagem sobre acidente com

contaminação ou não do material para ser

perfurocortante;

e

considerado um acidente com perfurocortante,

com

na qual a maioria associou a contaminação como

perfurocortantes na perspectiva do técnico em

principal característica desse tipo de acidente

enfermagem; Categoria 3 - Indagações dos

ocupacional.

consequências

Categoria
dos

2

-

Causas

acidentes

técnicos em enfermagem a respeito do manejo
no acidente com material perfurocortante.

“É um acidente de trabalho com material
perfurante contaminado” (D 11)

Categoria 1 - Compreensão do técnico em

“Contaminação acidental por material

enfermagem

perfurocortante que entrou em contato

sobre

acidente

com

perfurocortante

com sangue do paciente” (D 3)

Evidenciou-se que a maioria dos participantes

“Perfuro com agulha contaminada, corte

apresentou conhecimento satisfatório acerca do

com lâmina de bisturi, gelco, scalpe e

conceito

vidro” (D 4)

de

acidente

com

material

perfurocortante, na qual destacaram as agulhas

“Perfuração ou corte de material com
agulha
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matéria orgânica do paciente” (D 7)

saúde.

“São materiais que causam perfuração ou
corte em contato com a pele, estes

“Um funcionário treinado e com o uso de

podem estar contaminado ou não” (D 5)

equipamento, eu acredito que seria bem
mais seguro, bem mais difícil dele sofrer

Categoria 2 - Causas e consequências dos

esses danos, de algum perfuro lhe causar

acidentes com perfurocortantes na perspectiva

dor,

do técnico em enfermagem

acidentes, você tem consciência que você

Os profissionais elencaram que as principais

está lidando com aqueles materiais de

causas de acidentes com perfurocortantes são o

risco” (D2)

descarte

desses

materiais

em

transtorno

ou

doenças

nesses

locais

inadequados, a falta de cuidado e de proteção
durante a assistência.

Além do dano físico, o acidente com
perfurocortante

gera

nos

profissionais

inseguranças e fragilidades que repercutem em
“Armazenamento
impróprios,

em

causando

recipientes

risco

aos

que

manuseiam” (D 5)

todas as dimensões de sua vida. Os técnicos em
enfermagem

relataram

que

esse

tipo

de

acidente é bastante angustiante, perturbador e

“O que causa mais acidente é a falta de

traumatizante.

proteção e de cuidado e, às vezes, por
mais que você tenha cuidado, o acidente

“Experiência ruim” (D 9)

acontece, o paciente se agita na hora do

“Como algo traumatizante” (D 10)

procedimento e você acaba se cortando

“Uma

ou se furando” (D 4)

psicologicamente” (D 11)

“Descarte de perfurocortante em local
inadequado. Um funcionário treinado e

lesão

traumática

“Momento perturbador, angustiante” (D
12)

com o uso de equipamento, eu acredito
que seria bem mais seguro, seria bem

Categoria 3 - Indagações dos técnicos em

mais

enfermagem a respeito do manejo no acidente

difícil

sofrer

esses

danos.

Já

aconteceu muitas vezes dos funcionários

com material perfurocortante

da lavanderia serem acidentados com

Alguns profissionais relataram dúvidas sobre a

agulhas e materiais cortantes” (D 2)

notificação e a demora no atendimento aos
casos de acidentes de trabalho. Porém, um

Nessa

perspectiva,

participante

participante mostrou discernimento, a respeito

salientou a importância da preocupação com a

das etapas do protocolo de acidente com

Biossegurança,

perfurocortante.

mediante

um
a

realização

de

treinamentos e a utilização de dispositivos e
equipamentos de proteção nos serviços de
Rev Pre Infec e Saúde.2018;4:7611
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perfurocortante deve ser notificado?” (D

perfurantes e/ou cortantes, a exemplo de

6)

agulhas, bisturis e vidrarias18. Em adição, a

“Me questiono muito sobre a questão do

ANVISA

atendimento mais rápido. Temos o nosso

perfurocortante é aquele provocado por utensílio

protocolo e, assim mesmo, ainda tem

que perfura e corta, independentemente de

falha” (D 2)

estar contaminado com matéria orgânica ou

“Não tenho questionamentos, porque

não19.

destaca

que

o

acidente

com

onde a gente trabalha é feito um

Em consonância com os achados deste

acompanhamento, quando acontece isso

estudo, pesquisas evidenciaram que agulhas,

você faz exame, depois já toma logo uma

lâminas de bisturi e lancetas são os instrumentos

medicação

fazendo

que mais ocasionam acidentes com materiais

acompanhamento. Aí é rezar e esperar”

perfurocortantes20. Ademais, o fato dos técnicos

(D 4)

em

e

fica

enfermagem

terem

maior

carga

de

atividades prestadas junto ao paciente, além de
Enfatizaram que essa temática ainda é
negligenciada
destacaram

pelos
dúvidas

serviços
em

de

relação

saúde
a

e

qual

profissional recorrer após o acidente.

manipularem
frequência

e
os

manusearem
materiais

com

maior

perfurocortantes,

tornam-os mais suscetíveis à ocorrência desses
tipos de acidentes, destacando a relevância da
supervisão e da educação continuada a esses

“Por que esse assunto não é muito

profissionais14,21.

trabalhado nas instituições de saúde? Por

No que diz respeito às causas mais

que, quando ocorre, os gestores tentam

recorrentes de acidentes com perfurocortantes,

fazer com que o funcionário não seja

os depoimentos deste estudo corroboram com os

notificado e tratam o assusto como algo

resultados de uma pesquisa, na qual identificou

banal?” (D 7)

o descuido, o despreparo, a falha na técnica e o

“Como proceder e a quem recorrer?” (D

descarte inadequado do material como principais

10)

fatores que propiciam esse tipo de acidente.
Além disso, verificou-se que a ocorrência de

DISCUSSÃO

acidentes

com

perfurocortantes

apresentou

associação com a sobrecarga de trabalho, as
Identificou-se que grande parte dos técnicos em

condições do paciente e a inadequação dos

enfermagem detém conhecimento satisfatório

materiais, equipamentos e infraestrutura20.

sobre o conceito de acidente com material

Frisa-se, ainda, que o desconhecimento

perfurocortante, visto que a definição dada pelo

dos riscos, a falta de treinamento e capacitação,

MS caracteriza esse tipo de acidente como

a escassez de materiais em quantidade e

aquele

qualidade,

que

percutânea

provoca

lesões

ocasionada

por

por

Rev Pre Infec e Saúde.2018;4:7611

exposição

instrumentos

o

número

insuficiente

de

profissionais, o cansaço físico e mental e a pouca
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experiência são fatores que contribuem para
elevação

da

incidência

de

acidentes

com

perfurocortantes13,22-23.
Assim,

Nesse pressuposto, estudo realizado em
um hospital de alta complexidade do estado de
São Paulo evidenciou que 25% dos profissionais

durante

a

de

que sofreram acidentes não faziam uso das luvas

procedimentos com material perfurocortante,

durante a execução do procedimento14. Em

algumas recomendações são imprescindíveis para

adição, outra pesquisa revelou que apenas 16,6%

prevenção de acidentes, a exemplo da máxima

dos profissionais acidentados faziam uso de EPI,

atenção, não utilizar os dedos como anteparo,

mesmo reconhecendo que esses equipamentos

não reencapar, entortar, quebrar ou retirar a

são imprescindíveis para prevenção de acidentes

agulha da seringa, não utilizar agulhas para fixar

ocupacionais20. Isso enfatiza que a Biossegurança

papéis,

nos serviços de saúde e a conscientização dos

desprezar

perfurocortante,

realização

todo

mesmo

que

material
estéril,

em

profissionais ainda precisam avançar.

recipientes resistentes à perfuração e com

Corroborando com este estudo, pesquisa

tampa. Além do mais, esses coletores para

desenvolvida em Minas Gerais, cujo objetivo

descarte devem ser preenchidos somente até

consistiu em analisar o conhecimento da equipe

2/3 de sua capacidade total18.

de enfermagem acerca do acidente de trabalho

A Biossegurança, apesar de ser pouco

com perfurocortante e conduta pós-exposição,

citada pelos participantes, é fundamental nos

destacou que alguns participantes sabiam o

serviços de saúde para assistência segura e

conceito

redução dos acidentes com perfurocortantes.

conhecimento limitado sobre a conduta tomada

Nesse contexto, as instituições de ensino devem

pós-exposição, evidenciando que os déficits de

sensibilizar os discentes, no que se refere às

conhecimento

práticas seguras, pois são nos espaços de ensino-

sobre Biossegurança, saúde do trabalhador e

aprendizagem, com a cultura voltada para a

exposição percutânea ainda é uma realidade a

prevenção,

ser melhorada25.

que

emergem

os

hábitos

profissionais24.

do

Em

No exercício das atividades laborais, uma

acidente,

porém

apresentam

do profissionais de enfermagem

consonância

com

este

estudo,

pesquisa identificou que os profissionais de

das maneiras eficazes de minimizar os riscos que

enfermagem,

os

acidentes com perfurocortantes, desenvolveram

trabalhadores

de

saúde

estão

expostos

os

expostos

pesquisa

de

emocional, angústia, ansiedade, revolta, culpa,

enfermagem não utilizam corretamente todos

chateação, apego religioso, estresse e dúvida20.

esses equipamentos de proteção preconizados

Essas consequências evidenciam a importância

pela legislação brasileira na realização dos

de

procedimentos, o que destaca a importância de

decorrente dos acidentes com perfurocortantes,

se reforçar a cultura de segurança no trabalho

almejando

os

profissionais

estudos

que

preocupação,

a

sentimentos

que

medo,

foram

consiste na utilização correta dos EPIs. Porém,
revela

de

quais

abordem

facilitar

a

a

abalo

subjetividade

implementação

das organizações de saúde5.
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de

enfrentamento,

prevenção,

controle e quimioprofilaxia.

acompanhamento

durante

seis

meses,

a

realização da quimioprofilaxia, se necessária, a

No que tange a indagação sobre a

checagem da vacinação contra a hepatite B,

notificação, o MS ressalta que todos os casos de

além do fornecimento de suporte emocional,

acidentes

devido estresse pós-acidente10.

perfurocortantes

com

material

biológico devem ser comunicados ao Instituto
Nacional

de

Seguro

da

quimioprofilaxia pós-exposição se dá mediante

Comunicação de Acidente de Trabalho, e ao

avaliação do risco da exposição, levando em

próprio MS, mediante o Sistema de Informação

consideração

de Agravos de Notificação. Além disso, a

envolvido, a gravidade e o tipo de exposição, a

instituição deve manter um registro interno com

identificação ou não do paciente-fonte e de sua

os dados do acidente, seguir o protocolo de

condição sorológica anti-HIV. Além do mais, as

atendimento e prestar assistência integral a

condições clínicas, imunológicas e laboratoriais

todos os profissionais vítimas desse agravo18,26.

do paciente-fonte identificado como infectado

Assim,

a

Social,

por

vítima

de

meio

Nesse contexto, a indicação ou não da

acidente

perfurocortante com material biológico deverá

o

tipo

de

material

biológico

pelo Vírus da Imunodeficiência Humana também
são critérios a serem considerados18.

comunicar o ocorrido imediatamente à chefia

Desse

modo,
grupo

estudo

de

destacou

discussão,

que

para realização dos primeiros cuidados com a

palestras,

área exposta e, em seguida, iniciar o fluxograma

permanente,

referente a esse tipo de acidente. Dessa forma,

intervenções desenvolvidas pelos gestores para

é crucial que a rede de atenção à saúde

redução

disponha de profissionais aptos a acolher e

perfurocortante,

orientar os acidentados com perfurocortantes,

conhecimento

reuniões

da

e

incidência

orientações
de

mediante
dos

educação
foram

acidente
o

com

aumento

profissionais

sobre

do
a

25

visando garantir a efetividade na assistência e

temática . Nessa perspectiva, enfatiza-se que a

evitando que esses profissionais se percam ou

organização de saúde deve oferecer subsídios

desistam do atendimento27.

para

promoção

da

Biossegurança,

mas

o

Acerca de como proceder e a quem

colaborador também precisa ter consciência,

recorrer após o acidente perfurocortante com

atitude, respeito e zelo para incorporar, na

material biológico, o primeiro cuidado consiste

assistência

na lavagem do local exposto com água e sabão.
Posteriormente, deverá ocorrer a avaliação do

de

enfermagem,

as

práticas

20

seguras .
Ressaltamos

que

nosso

texto

possui

tipo de material envolvido e, se possível, a

limitações na generalização dos resultados, uma

identificação do paciente-fonte. Depois disso,

vez que se trata de um estudo qualitativo que

serão

e

reduz a extensão dos achados ao universo dos

da

participantes. A opção por um estudo transversal

importância do consentimento da vítima para

também impossibilita observar mudanças no

realização

conhecimento

desenvolvidos

orientações

ao
de

aconselhamentos

acidentado,
exames

a

exemplo

sorológicos,
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histórica28.

Além disso, a cultura de Biossegurança
precisa ser implementada na assistência de

CONCLUSÃO

enfermagem, uma vez que foi pouco enfatizada

Observamos que a maioria dos técnicos em
enfermagem

apresentou

conhecimento

satisfatório sobre o conceito de acidente com
material perfurocortante, destacou as causas e
consequências desse tipo de acidente, porém
alguns

relataram

dúvidas

em

relação

a

notificação e o fluxograma de atendimento pósexposição. Isso evidencia a importância da
educação continuada e do fortalecimento da
saúde do trabalhador, no intuito de reduzir esse
tipo de acidente ocupacional e garantir o
atendimento efetivo aos profissionais vítimas de

pelos participantes do estudo, mesmo sendo o
mecanismo mais eficaz na prevenção desse tipo
de

acidente.

planejamento

Portanto,

salientamos

estratégico,

que

capacitações

continuadas, orientações, fiscalizações rotineiras
e auditorias internas

são necessários para

melhorar a cultura de segurança no trabalho,
garantir o conhecimento desses profissionais
sobre acidente com material perfurocortante,
fluxograma

pós-acidente

e

medidas

de

Biossegurança, visando contribuir para mudança
de comportamento em relação a adesão às
práticas seguras e, concomitantemente, reduzir

acidentes com material perfurocortante.

esse tipo de acidente de trabalho.
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