
REVISTA DE ODONTOLOGIA DA UNESP
 

Rev Odontol UNESP. 2014; 43(N Especial):59 © 2014 - ISSN 1807-2577

4º Congresso Odontológico de Araçatuba
34ª Jornada Acadêmica “Prof. Dr. José Eduado Rodrigues”
10º Simpósio de Pós-Graduação “Prof. Dr. Alício Rosalino Garcia”
3º Encontro de Técnicos em Laboratório “Rosimeire de Oliveira M. Gon”
6º Encontro do C.A.O.E.

21 a 24 de maio de 2014
Faculdade de Odontologia de Araçatuba – UNESP 

Presidente: Prof. Dr. Fellippo Ramos Verri
Vice-Presidente: Prof. Dr. Marcelo Coelho Goiato

367 resumos apresentados

Conhecimento das precauções padrão e fatores relativos ao 
acidente com material biológico entre profissionais da saúde

Martins, R.J.; Ferreira, K.O.; Garbin, C.A.S.; Belila, N.M.; Garbin, A.J.I.

A prática diária com materiais perfurocortantes predispõe os profissionais da saúde a acidentes com material 
biológico. A fim de impedir ou minimizar esta ocorrência, foram propostas as precauções padrão. Procurou-se 
verificar o conhecimento das precauções padrão e fatores relativos à exposição a material biológico em profissionais 
da saúde, além das condições dos recipientes de descarte de perfurocortantes no serviço público odontológico 
de um município do Estado de São Paulo. Aplicou-se um questionário estruturado com perguntas relacionadas 
ao conhecimento das precauções padrão, condutas e aspectos relacionados ao acidente. Além disso, realizou-se 
a análise dos recipientes de descarte de perfurocortantes. Participaram da pesquisa 16 profissionais, sendo que 
10 (62,5%) não sabiam o que eram precauções padrão. 6 (37,5%) afirmaram que já sofreram acidente com objeto 
perfurocortante, material biológico ou sangue. Desses, 5 (83,3%) não solicitaram a realização de exames sorológicos 
pelo paciente fonte e 4 (66,7%) não procuraram ajuda médica. Os recipientes de descarte de perfurocortantes estavam, 
na maioria, longe do responsável pelo descarte, que precisava se deslocar. Conclui-se que existe a necessidade de 
treinamento sobre as precauções padrão pelos profissionais e que os recipientes de descarte encontravam-se mal 
localizados.

Palavras-chave: Exposição a agentes biológicos; precauções universais; recursos humanos em saúde.


