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RESUMO
Acidente com exposição a material biológico acontece quando há o envolvimento com
sangue e outros fluidos orgânicos durante o desenvolvimento do trabalho. Objetivou-se
descrever o descrever o perfil epidemiológico, a situação vacinal e imunização para
hepatite B dos profissionais da área da saúde que sofreram acidente de trabalho com
exposição

a material biológico no período de janeiro de 2006 a junho de 2015,

evidenciando a realidade de um hospital público de alta complexidade do município de
Goiânia e referência em doenças infectocontagiosas do Centro Oeste.Trata-se de um
estudo epidemiológico retroprospectivo descritivo com abordagem quantitativa sobre
acidentes com exposição a material biológico. Este estudo constatou que dentre os
profissionais da área da saúde expostos a material biológico a maioria era do sexo
feminino. Houve mais casos de contaminação por exposição percutânea, por agulha
com lúmen e o material orgânico mais evolvido foi o sangue. Os técnicos de
enfermagem são os profissionais mais susceptíveis aos acidentes de trabalho com
material biológico, verificou-se que 76,9% eram vacinados e 57% possuíam antiHBs>10UI/L, 2% <10 UI/L, 35% não informaram e 6% não realizaram dosagem para
titulação de anti-HBs. Os acidentes de trabalho com material biológico entre
profissionais de saúde e soroconversões para hepatite B representam um importante

problema de saúde pública. Os resultados mostraram indicadores significativos que
podem ser utilizados no planejamento de um programa de conscientização e preventivo
à ocorrência dos mesmos e, evidenciaram também a necessidade melhoria no registro
dos dados no momento da notificação.
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