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RESUMO

A relevância do tema deve-se à necessidade dos profissionais de saúde se conscientizarem da obrigatoriedade de utilizarem as precauções 
padrão, preocupando- se com seu bem estar e qualidade de vida bem como prestando uma assistência de qualidade. O objetivo do estudo foi 
apresentar os principais motivos que levam os profissionais de enfermagem a sofrerem acidentes com material biológico. Trata-se de um estudo 
do tipo revisão bibliográfica, exploratório e retrospectivo com análise sistematizada. O estudo bibliográfico se baseia em literaturas estruturadas, 
obtidas de artigos científicos provenientes de bibliotecas convencionais e virtuais. Após a escolha do tema foi utilizada as bases de dados virtuais 
LILACS, SCIELO, PUBMED, MEDLINE e BVS. Foram utilizados os seguintes descritores: acidente com material biológico, acidente de trabalho, 
enfermagem, quimioprofilaxia e prevenção de acidentes. As pesquisas foram realizadas num período compreendido entre setembro a dezembro 
de 2014. Utilizaram-se como critérios de inclusão: publicações datadas entre 2008 a 2014 em artigos publicados em revistas científicas indexadas 
e estarem relacionados ao tema proposto. 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 estes profissionais; a deficiência da higienização das mãos; não utilizar 
equipamento de proteção individual; o ato de reencapar agulha e transportar material perfurocortante em recipiente inadequado. Diante disso, 
cabe ao empregador garantir ações voltadas à melhoria das condições de trabalho e organização dos mesmos, garantir implantação de educação 
permanente e mudança de comportamento dos funcionários. Desta forma pode-se garantir proteção diária e contínua aos trabalhadores.
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