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Resumo 

A realização de atividades clínicas expõe o acadêmico a inúmeros riscos ocupacionais, 

de origem física, química, psicossociais, ergonômica e biológica. A ameaça do risco de 

contrair determinadas patogenias através de acidentes com perfuro-cortantes é 

significantemente relevante, principalmente nos casos que ocorrem a perfuração 

percutânea. A admissão de patógenos como o vírus da imunodeficiência humana (HIV), 

hepatite B e C, é alta cerca de 0,3% HIV,  0,09% se houver contato direto com a mucosa, 

já no caso da hepatite B é de 30%. O presente estudo tem como objetivo identificar a 

prevalência de acidentes perfuro-cortantes, além de identificar o nível de conhecimento 

dos acadêmicos de odontologia a respeito do assunto. Os dados da pesquisa foram 

coletados no Centro Universitário Tiradentes (UNIT), Maceió/Alagoas.  A amostra foi 

composta por 170 acadêmicos do período profissional entre o 5º ao 9º período. Sendo 

totalizadas 137 alunos entrevistadas e 33 alunos optaram por não participar, obtendo-se a 

frequência de 80,6% dos acadêmicos. A coleta de dados foi realizada em 2017.1, sendo 

aplicada através de um questionário eletrônico disponível na plataforma eletrônica do 

google forms, questões de múltipla escolha e dissertativa, estas abordaram aspectos 

direcionados a investigação do conhecimento do acadêmico sobre o assunto. 

 

Descritores:  Acidentes Ocupacionais, Doenças Profissionais, Traumatismos 

Ocupacionais, Exposição a Agentes Biológicos, Risco Biológico. 
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Abstract 

 

The accomplishment of clinical activities exposes the academics to numerous 

occupational hazards, of physical, chemical, psychosocial, ergonomic and biological 

origin. The threat of the risk of contracting certain pathogens through perforating-

cutting accidents is significantly relevant, especially in cases of percutaneous 

perforation. An admission of pathogens such as human immunodeficiency virus (HIV), 

hepatitis B and C, is high about 0.3% HIV, 0.09% if there is direct contact with the 

mucosa, and case of hepatitis B is 30%. The present study aims to identify a prevalence 

of perforating accidents, as well as to identify the level of knowledge of dentistry 

students respect the subject. The data of the research without resources in the University 

Center Tiradentes (UNIT), Maceió / Alagoas. A sample was composed of 170 

academics of the professional period between the 5th to the 9th period. A total of 137 

students interviewed and 33 students opted not to participate, obtaining a frequency of 

80.6% of the students. A data collection was carried out in 2017.1, being applied 

through an electronic questionnaire available in the electronic platform of google forms, 

questions of multiple choice and dissertation, these addressed the orientation of a 

research of the academic knowledge on the subject. 

 

Descriptors: Occupational Accidents, Occupational Diseases, Occupational Injuries, 

Exposure to Biological Agents, Biological Risk. 

 

Introdução 

 

A realização de atividades clínicas expõe o profissional a inúmeros riscos 

ocupacionais, de origem física, química, psicossociais, ergonômica e biológica1,2,3. Os 

acidentes envolvendo perfuro-cortantes, constitui o acidente ocupacional de maior 

frequência entre os profissionais da área saúde4. Esses possuem o risco de contaminação 

biológica bastante elevada, devido à alta concentração de microrganismos oportunistas 

tais como: fungos, bactérias e vírus, que são facilmente encontrados na cavidade oral 5,6.   

O contato direto com sangue e saliva contaminados é frequente e arriscado, pois 

estes são vetores de várias patogenias, porém, alguns fatores são considerados para que 

ocorra a disseminação destes patógenos: o contato destes fluidos com a membrana da 

mucosa ou a pele não íntegra, a presença de injurias percutâneas causadas por matérias 

(agulha contaminada, lâmina de bisturi) e instrumentos pontiagudos contaminados. Em 

casos que a exposição ocorra em mucosa e pele intacta, os riscos de contaminação irão 



 
 

 

sofrer influências diretas com período de exposição e o tamanho da área afetada e possuir 

um risco médio de contaminação de 0,1% em mucosa e inferior de 0,1% para pele 7,8. 

 O cirurgião dentista (CD) para obter um adequado acesso e potencializar a 

eficiência no ato operatório, possui em seu arsenal, um acervo de instrumentais afiados 

e/ou pontiagudos, além de materiais auxiliadores como laminas e agulhas. Todavia, 

manejar tais instrumentos requer habilidades tais como: meticulosidade e mestria, 

principalmente durante as fases de armazenamento e descarte. A utilização de técnicas e 

equipamentos de biossegurança é essencial e indispensável para minimizar eventuais 

incidentes inerentes ao uso dos instrumentais de trabalho do CD 9. 

Todo risco ocupacional, pode ser minimizado através de medidas paliativas 

específicas e utilização de biossegurança adequada10, 11,12. O termo biossegurança pode 

ser definido como o conjunto de medidas ou técnicas específicas, administrativa ou 

educacionais, que auxilia o profissional da área da saúde na prevenção de acidentes e 

contaminações cruzadas. Segundo dados da sociedade brasileira de patologia 

clínica/medicina laboratorial, a Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que dos 35 

milhões de profissionais da saúde em todo o mundo, quase 3 milhões passam por 

exposições percutâneas a patógenos sanguíneos anualmente8.  

A ameaça do risco de contrair determinadas  patogenias através desses acidentes 

com perfurocortantes é significantemente relevante, principalmente nos casos  que 

ocorrem a perfuração percutânea, patógenos como o vírus da imunodeficiência humana 

(HIV) , hepatite B e C. A prevalência de admissão é de 0,3% HIVe de 0,09% se houver 

contato direto com a mucosa,  no caso da hepatite B é de 30% devido à alta carga viral 

presente na corrente sanguínea, possibilitando 100 vezes mais risco de contração da 

hepatite B em relação a HIV 8,11,13,14. 

Nos casos de graduandos de odontologia, as faculdades e universidades são 

responsáveis diretos pelos acadêmicos, devendo orientá-los quanto às medidas 

preventivas, ao mesmo tempo, estabelecer protocolos delineados para controle de 

infecção cruzada, visando à proteção tanto para o graduando que estará executando o 

procedimento, quanto para o paciente. Alguns estudos mostraram que boa parte dos 

estudantes não segue os protocolos de biossegurança estabelecidos, o que aumenta 

exponencialmente os riscos de tais acidentes 6,7,9,16. 

   O presente estudo tem como objetivo identificar a prevalência de acidentes perfuro-

cortantes, além de identificar o nível de conhecimento dos acadêmicos de odontologia a 

respeito do assunto. 

 

Metodologia 

          

Foi realizada uma pesquisa de caráter quantitativa e qualitativa sobre acidentes 

com perfurocortantes. O público alvo do estudo consiste em acadêmico de odontologia. 

Os dados da pesquisa foram coletados no Centro Universitário Tiradentes (UNIT/AL), 

situado na cidade de Maceió/ Alagoas, durante o primeiro período letivo de 2017. 



 
 

 

 A coleta dos dados foi realizada através da aplicação de um questionário 

eletrônico contendo 15 questões divididas entre: dissertativa e múltiplas escolhas, com 

respostas facultativas e/ou obrigatórias. Abordando aspectos tais como: acidentes com 

perfurocortantes durantes os procedimentos ou após, quantidades de acidentes, 

instrumentais que mais acometiam, utilização do EPI no momento do acidente, os 

conhecimentos acerca destes acidentes, as medidas profiláticas e as medidas pós-

exposição.  

Os critérios de inclusão na pesquisa constituíramos alunos do 5º ao 9º período, 

acadêmicos desta instituição devidamente matriculados e habilitados para realização de 

atendimentos clínicos na clínica de odontologia da UNIT/AL, os critérios de exclusão na 

pesquisa foram os acadêmicos não habilitados para realização de atendimentos clínicos e 

os acadêmicos do 10 período por não possuírem atividades na clínica do local pesquisado.  

O questionário permaneceu anexado e disponibilizado na base de dados do google 

forms durante o período da pesquisa, o mesmo possuindo acesso restrito aos 

pesquisadores para os devidos controles de inclusão na pesquisa. A aplicação do 

questionário foi realizada de forma individual através do acesso a base de dados sobre a 

supervisão dos pesquisadores envolvidos e aplicada mediante assinaturas do Termo de 

Consentimento e esclarecimento pelos pesquisados e pesquisadores complementando 

com a assinatura do termo de consentimento. Os dados foram tabelados na plataforma 

eletrônica google forms e possuindo insuficiência estatística de 5%.  

O presente trabalho foi previamente submetido e aprovado pelo comitê de ética 

em Pesquisa envolvendo Seres Humanos da Universidade de Pernambuco (UPE), de 

acordo com a Resolução nº 196/96 – Conselho Nacional de Saúde, com número de 

protocolo 466/12. 

 

  

Resultados e Discussões  

 

 A população pesquisada foi composta por 170 acadêmicos, onde 137 alunos 

optaram por participar da amostra, obtendo-se assim uma taxa de 80,6% dos acadêmicos 

desta instituição. 

Através da análise dos resultados obtidos pode-se verificar que entre os 137 

acadêmicos, 72,3% não sofreram algum tipo de acidente perfurocortante durante o 

atendimento odontológico. Porém 27,7% destes responderam que já se perfuraram 

durante o atendimento, ou seja, aproximadamente um a cada quatro acadêmicos como 

podemos apontar na figura A da imagem 1. Os dados obtidos assemelham-se com os 

dados encontrados na pesquisa realizada proposta por Orestes-Cardoso et al7, onde o 

mesmo constatou a prevalência de 25% dos acadêmicos teriam se acidentado com estes 

materiais. Por outro lado, entra em contradição com os dados obtidos por Myers et al17 

que coloca 19,1% dos acadêmicos, um a cada cinco acadêmicos sofrem acidentes com 

perfuro-cortantes.  



 
 

 

A faixa etária entre 20-22 possuía a taxa de 62,5%; 25% eram menores de 20 anos 

e os 12,5% correspondeu acima dos 23 anos como expressos figura A da imagem 2. Os 

dados estão relacionados aos períodos que ocorreu a perfuração, e se teria sucedido 

durante procedimento presentes na figura B da imagem 1. Relata que 35,8% responderam 

“sim” e 64,2% responderam que “não” foi durante o atendimento que ocorreu o acidente, 

demonstrando que a maioria dos acidentes não estão relacionadas ao procedimento e sim 

ao pós-atendimento como lavagem, armazenamento ou descarte. Comprovado pelos 

dados da figura C imagem 1, abordavam sobre os casos que o acidente tenha ocorrido 

após o procedimento 47,9% sim e 52,1% não.  

Quando questionados sobre qual o período que ocorreu o acidente: 42,5% 

disseram que ocorreu nos 5 períodos; 27,5% no 6 período; 20% no 7 período; 10% no 8 

período e nenhum acadêmico relatou que sofreu acidente no 9 período, figura 1-D. Tais 

dados instiga-nos a observância da relação da inexperiência do acadêmico com as taxas 

de incidentes envolvendo o resultado entra em confronto com encontrados por 

Nascimento 2012 et al, que coloca a relação inversa dos fatos, a maior parte dos acidentes 

encontrados em sua pesquisa eram dos últimos semestres de formação e não dos semestres 

iniciais como abordado em nossa pesquisa.  

No que diz respeito ao agente causador do acidente, os dados da pesquisa 

expressos na, indicam a maior taxa de acidentes com instrumentos de periodontia com 

taxa equivalente a 33,3 %, seguido de manuseio da seringa carpule com 28,2%, 

instrumentos restauradores e cirúrgicos apresentam uma taxa igual de 17,9% cada um e 

por fim, instrumentos endodônticos com 10,3%, figura 2-B. O que gera uma controvérsia 

com a pesquisa realizada Miotto et al2, na qual indica a maior prevalência destes acidentes 

ligados aos procedimentos cirúrgicos e produzindo uma taxa equivalente a 35,7%, sendo 

a taxa encontrada em nossa pesquisa de 17,9% o que pode estar relacionada diretamente 

com o fluxo de procedimentos em cada instituição pesquisada. 

Quanto as características de apresentação dos tipos de ferimentos, figura C 43,6% 

não sangraram, 38,5% sangraram sob pressão, 12,8% sangraram espontaneamente e 5,1% 

disseram que o sangramento foi moderado ou intenso, disponíveis no gráfico da imagem 

2. Já em relação ao número de acidentes citados, as respostas foram as seguintes: 79,5% 

responderam que já se acidentaram entre 1 ou 2 vezes, 15,9%, mais de 3 vezes e 2,7% 

não recordam a quantidade exata, figura 2-D. Para que haja soro conversão alguns fatores 

são levados em conta tais como: tipo de acidente e a sua gravidade do acidente 

perfurocortante8. Já a quantidade de vezes que ocorreu o acidente é um índice 

preocupante, pois mostra o despreparo do acadêmico e negligencia do mesmo para os 

fatores de riscos. O alto índice da reincidência pode estar atrelado a falta de atenção e/ou 

cuidado durante ou pós o procedimento, implementar medidas educativas para tentar 

reverter este quadro tem sido utilizado em alguma instituição para amenizar este quadro18. 

No que diz respeito ao uso dos EPIs durante o acidente foram encontradas as 

seguintes informações: 65,9% gorro; 63,4% máscara; 63,4% óculos; 63,4% jaleco; 51,2% 

luva de procedimento; 12,2% luva cirúrgica; 7,3% luva de borracha e 26,8% 

apresentavam todos os EPIs descritos, figura 4-B. Vale salientar que o uso do EPI 

completo é de fundamental importância para que ocorra a prevenção adequada e eficiente 

de possíveis acidentes, estes auxiliam como uma barreira adicional, evitando o contato 



 
 

 

direto de fluidos, materiais potencialmente contaminantes e controle de infecções 

cruzadas 19,20.  

Sobre a região que ocorreu o acidente: 48,7% mão esquerda; 41,3% mão direita; 

destro corresponde a 12,8%; canhotos a 2,6%; acidentes em polegares 20,5%; indicador 

20,5%; dedo médio 2,6%; anelar 2,6%; dedo mínimo e palma da mão 0%, figura 3-B. 

Sendo os dedos indicadores e polegares os mais afetados, o movimento de pinça 

produzido por tais, remete ao processo de apreensão do instrumental envolvido de forma 

incoerente com processo de biossegurança exigido nestes casos, indo em desencontro 

com as recomendações do ministério da saúde que recomenda: “Jamais utilizar os dedos 

como anteparo durante a realização de procedimentos que envolvam materiais perfuro-

cortantes” 8. 

A cerca das condutas tomadas sobre as informações explicitadas na figura C da 3 

imagem expõe o seguinte 41% lavou o ferimento com água corrente e sabão; 35,9% 

procuraram o professor e o mesmo o orientou; 23,1% não fez nada; 20,5% procurou o 

serviço médico especializado em acidentes; 15,4% lavou o ferimento com solução 

antisséptica e 7,7% procurou o serviço médico para recolhimento de sangue. Se 

observarmos as medidas tomadas pós-exposição, a maioria lavou a mão com água e sabão 

41% e 35,9% procuraram aos professores, expondo dados semelhantes encontrados por 

Orestes-Cardoso et al7. Entretanto, a taxa de pessoas que não procuraram nenhuma ajuda 

e nem lavaram o ferimento é ligeiramente alta com uma taxa de 23,1% o que se torna um 

dado alarmante.  

Em relação a dificuldade na procura do serviço médico: 83,3% disseram que não 

houve problemas e apenas 16,7% disseram que havia. Entre as dificuldades: 35% 

correspondiam na demora do atendimento; 25% Horário em que ocorreu o acidente 

dificultou o acesso à informação e ao atendimento; 20% colher a amostra; 15% difícil 

localização; 5% desconhecimento do serviço médico, figura 4-A.  

A avaliação sobre os conhecimentos em acidentes perfuro-cortantes, pode-se 

analisar onde: 48,2% como bom; 34,5% como razoável; 14,4% como excelentes. O que 

contradiz a resposta encontrada na penúltima questão do questionário aplicado, onde 

possui uma questão dissertativa “se acontecer um acidente perfuro-cortante, que conduta 

tomaria”, as maiores partes não souberam responder ou responderam de forma incorreta 

como proceder diante destes fatos, através dos dados contidos na figura C da imagem 4. 

Os resultados obtidos demonstram o despreparo e falta de conhecimento dos protocolos 

recomendado tanto pela instituição quanto pelo ministério da saúde 8.  



 
 

 

 
 

Figura 1 



 
 

 

Figura 2 



 
 

 

 

Figura 3 



 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 



 
 

 

Conclusão 

 

Com os resultados obtidos é possível ressaltar que 27,7% dos entrevistados 

tiveram acidentes com materiais perfurocortantes, um número bem expressivo. Em sua 

grande maioria foi notório que eles se apresentavam inexperientes ou mal orientados a 

cerca das atitudes pertinentes que deveriam tomar pós exposição acidentais, apesar da 

superestimação de conhecimento que eles destacavam ter. Também foi possível perceber 

que os acadêmicos em sua maioria não utilizavam os EPIs de forma completa, mesmo 

percebendo que estariam frente a atividades com possíveis patógenos. Faz-se necessário 

potencializar medidas de conhecimento acerca dos acidentes perfuro-cortantes e medidas 

profiláticas com o intuito de minimizar possíveis problemas que possam prejudicar a 

saúde dos acadêmicos. 
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obrigatoriamente apresentar Resumo estruturado: Introdução (opcional), 

Objetivos, Métodos, Resultados, Discussão/Conclusão). Nas demais modalidades, 

preferencialmente na forma estruturada. 

 

c) Palavras-chaves / descritores: Mínimo de três e máximo de cinco, apresentados 

em português ou espanhol e em inglês. Sugere-se aos autores que utilizem o 

vocabulário controlado dos Descritores em Ciências da Saúde – DeCS, disponível 

na Biblioteca Virtual de Saúde e/ou do Medical Subject Headings - MeSH. 

 

d) O desenvolvimento do texto deve atender às formas convencionais de redação 

de artigos científicos. 

 

http://decs.bvs.br/
http://www.nlm.nih.gov/mesh


 
 

 

e) Solicita-se evitar identificar no corpo do texto a instituição e/ou 

departamento responsável pelo estudo para dificultar a identificação de autores 

e/ou grupos de pesquisa no processo de avaliação por pares. 

 

f) Citações e referências: O número máximo de referências por manuscrito é de 40 

(quarenta). A modalidade Revisão poderá ultrapassar esse limite.   

As citações no texto deverão ser identificadas por números arábicos em sobrescrito 

negritado e a numeração será sequencial, em ordem de entrada no texto. As 

referências deverão ser numeradas e listadas em ordem sequencial de entrada no 

texto e seguir a norma Vancouver, de acordo com as recomendações 

do International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE). 

A exatidão das referências constantes da listagem e a correta citação no texto são 

de responsabilidade do(s) autor(es) do trabalho. A RBSO se reserva o direito de 

recusar a publicação de um artigo por inadequação ou inexatidão das citações e das 

referências. 

 

g) Tabelas, quadros e figuras:  O número total de tabelas, quadros e figuras não 

deverá ultrapassar 5 (cinco) no seu conjunto. As figuras não devem repetir os dados 

das tabelas. Devem ser apresentados um a um, em arquivos separados, numerados 

consecutivamente com algarismos arábicos, na ordem em que forem citados no 

texto. A cada um deve ser atribuído um título sintético contextualizando os dados 

apresentados. Nas tabelas não devem ser utilizadas linhas verticais. Fontes, notas e 

observações referentes ao conteúdo das tabelas, quadros e figuras devem ser 

apresentadas abaixo do corpo principal das mesmas. As figuras (gráficos, fotos etc.) 

também deverão ser apresentadas, uma a uma, em arquivos separados. Caso o 

manuscrito venha a ser aprovado para publicação, as figuras / gráficos serão 

solicitadas em formato de arquivo eletrônico de alta qualidade.  Fotos e ilustrações 

deverão apresentar alta resolução de imagem, não inferior a 300 DPIs, com 

extensão .jpg ou .eps ou .tiff. A publicação de fotos e ilustrações estará sujeita à 

avaliação da qualidade para publicação. 

 

h) Agradecimentos (opcional): Podem constar agradecimentos por contribuições 

de pessoas que prestaram colaboração intelectual ao trabalho, com assessoria 

científica, revisão crítica da pesquisa, coleta de dados, entre outras, mas que não 

preenchem os requisitos para participar da autoria, desde que haja permissão 

expressa dos nominados. Também podem constar desta parte agradecimentos a 

instituições pelo apoio econômico, material ou outro. 

 

 

 

http://nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html

