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RESUMO
Resumo: A relevância do tema deve-se à necessidade dos profissionais de saúde se
conscientizar da obrigatoriedade de utilizarem as precauções padrão, se preocupando
com seu bem estar e qualidade de vida. Objetivo: O objetivo do estudo foi apresentar os
principais motivos que levam os profissionais de enfermagem a sofrerem acidentes com
material biológico. Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo do tipo revisão
bibliográfica, exploratório e retrospectivo com análise sistematizada, obtidas de artigos
científicos provenientes de bibliotecas convencionais e virtuais. As pesquisas foram
realizadas em um período compreendido entre setembro a dezembro de 2014.
Utilizaram-se como critérios de inclusão: publicações datadas entre 2008 a 2014 de
artigos publicados em revistas científicas indexadas. Resultados e Discussões: Os
principais motivos que levam a ocorrência de acidentes com materiais biológicos foram:
o número inadequado de profissionais de enfermagem; a falta de descanso para os
profissionais de enfermagem; a deficiência da higienização das mãos; não utilizar
equipamento de proteção individual; o ato de reencapar agulha; transportar material
perfurocortante em recipiente inadequado. Considerações finais: Através deste estudo
conclui-se que os principais motivos levantados entre os autores referidos levam os
profissionais de enfermagem a sofrerem acidentes com exposição a materiais

biológicos. Além disso, oferecer educação continuada é fundamental para estimular o
profissional de enfermagem no cumprimento adequado das normas.
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