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Conhecimento de funcionários da saúde sobre  acidente 
ocupacional com material biológico e fatores  

de incentivo a práticas seguras
Santos, A.S.; Martins, R.J.; Belila, N.M.; Rovida, T.A.S.; Garbin, A.J.I.

Objetivou-se neste trabalho verificar a percepção de funcionários que atuam diretamente nas clínicas da Faculdade 
de Odontologia de Araçatuba em relação ao conhecimento e condutas diante a ocorrência de acidente com material 
biológico, além de fatores organizacionais e relativos ao trabalho que incentivam a adoção de práticas seguras. 
Utilizou-se um questionário autoaplicável, semiestruturado, com questões sobre conhecimento em precauções 
padrão, condutas no caso de exposição ocupacional a material biológico, orientação sobre o preenchimento da 
notificação do acidente e fatores organizacionais e relativos ao trabalho relacionados à adoção de práticas seguras. 
Do total, 7 (33,3%) funcionários não conheciam as precauções padrão e 20 (95,2%) os cuidados imediatos a serem 
realizados nos casos de acidente com exposição percutânea, cutânea ou em mucosa; 18 (85,7%) dos pesquisados 
não sabiam o prazo máximo para início, quando indicada, da quimioprofilaxia pós-exposição ao HIV; 12 (57,1%) 
não receberam orientação no trabalho para o preenchimento de notificação ou registro do acidente. Ainda, 
13 (61,9%) disseram que práticas inseguras de trabalho não eram corrigidas pelos supervisores. Há deficiência no 
conhecimento das atitudes que deverão ser realizadas no caso de exposição a material biológico pelos pesquisados. 
Além disso, existe a necessidade de um comprometimento maior da instituição com os aspectos que envolvem a 
adoção de práticas seguras pelos funcionários.
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