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1. Introdução 

De acordo com o Ministério da Previdência Social, o Acidente de Trabalho pode ser 
conceituado como acidente que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da 
empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados especiais, provocando lesão 
corporal ou perturbação funcional que cause morte, perda ou redução, permanente 
ou temporária, da capacidade para o trabalho (1). A Lei 8.213 equipara ao acidente 
de trabalho em seu art. 21 parágrafo III como “a doença proveniente de 
contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade”(1). 

O exercício profissional, particularmente na área da saúde, predispõe o trabalhador 
a riscos biológicos, uma vez que as atividades laborais estão relacionadas ao 
contato direto com secreções orgânicas (2). Entretanto, somente com a descoberta 
do vírus da síndrome da imunodeficiência adquirida (HIV) na década de 1980, e 
devido à alta transmissibilidade do vírus das hepatites B e C, os profissionais da 
área da saúde passaram a se preocupar com a exposição ocupacional envolvendo 
material biológico potencialmente contaminado, em virtude do contato com sangue 
e outros fluídos corporais(3). 

Ao desenvolver suas práticas laborais cotidianas, o trabalhador da saúde se expõe 
constantemente ao contato com material biológico, deixando o profissional 
susceptível a contrair infecções transmitidas por via sanguínea, tais como o vírus 
da imunodeficiência humana (HIV), da hepatite B (HBV) e da hepatite C (HBC) (4). 
Dentre esta área de trabalho, os profissionais ligados à saúde bucal, isto é, 
Cirurgião Dentista (CD), Técnico em Saúde Bucal (TSB) e Auxiliar em Saúde Bucal 
(ASB) tornam-se vulneráveis apresentando alto risco a acidentes, uma vez que na 
sua jornada de trabalho existe a manipulação diária de instrumentos rotatórios, 
ultra-sônicos e perfurocortantes, o que torna o operador exposto a uma grande 
variedade de microorganismos presentes na saliva, no sangue e nas vias aérea 
dos pacientes(5,6,7). 

Para minimizar o risco de acidentes ocupacionais com material biológico, o Center 
for Disease Control and Prevention (CDC) elaborou um conjunto de 
recomendações e condutas denominadas precauções universais (PU), precauções 
padrão (PP), que incluem a utilização de Equipamentos de Proteção Individual 
(EPIs), isto é, gorro, máscara, avental, luva e óculos de proteção; higienização das 
mãos previamente e posteriormente ao atendimento ao paciente; vacinação contra 
a hepatite B e cuidados singulares para a manipulação e descarte de materiais 
contaminados por sangue, o que inclui a recomendação de “não reencapar 
agulhas” (8,9)  

Colocar em prática as recomendações das precauções padrão significa adotar um 
comportamento preventivo a exposição ocupacional por microorganismos 
patogênicos. Entretanto, ainda é observado com certa freqüência o comportamento 
individual de risco, como o descarte inadequado de materiais perfurocortantes, a 
manipulação de agulhas desprotegidas e, principalmente, a alta prevalência de 
reencape de agulhas, que está ligada a um elevado índice de acidentes 
ocupacionais dentre os trabalhadores da saúde (2,10,11,12). 
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O comportamento de um indivíduo em aderir ou rejeitar comportamentos 
preventivos pode ser explicado por fatores relativos ao trabalho, psicossociais e 
individuais. No intuito de explicar a adoção de comportamentos individuais, vários 
modelos teóricos foram elaborados, ganhando destaque o Modelo de Crenças em 
Saúde (MCS) devido ao seu alto emprego na área da saúde, na tentativa de 
explicar porque os indivíduos não se preveniam corretamente contra certas 
doenças para as quais já havia testes ou vacinas, tais como a tuberculose e 
poliomielite (7,10,13). 

Entretanto, a adoção de medidas e comportamento preventivo no trabalho não 
estão relacionadas exclusivamente as crenças individuais, mas também às 
condições favoráveis de trabalho presentes na instituição, pois o cotidiano laboral 
em saúde pode gerar um confronto de interesses entre atender às necessidades 
dos pacientes e aderir aos comportamentos preventivos. Tal fato pode ser 
observado durante a rotina de trabalho de uma unidade de urgência e emergência, 
onde é comum haver situações em que a necessidade de atendimento imediato é 
tão importante que a própria segurança do profissional assume uma perspectiva 
distante (14). 

Frente a isso, a adesão às precauções padrão pode ser influenciada pelas 
condições de segurança organizacional do trabalho, que é explicada pela 
percepção compartilhada pelos profissionais e pela crença individual à segurança 
no trabalho (14,15). Em alguns estudos(14,16,17), maiores níveis de adesão foram 
diretamente relacionados à importância do treinamento e à disponibilidade do EPI, 
ao feedback de colegas e supervisores, e ao comprometimento e apoio por parte 
da instituição com a segurança. 

A adesão a tais recomendações significa adquirir e manter comportamentos 
preventivos adequados, o que exige do profissional motivação e conhecimento 
técnico. Não aderir às medidas estabelecidas pelas PP pode resultar em elevadas 
taxas de incidência de acidentes de trabalho por exposição a fluidos corporais e 
materiais perfurocortantes(8). Neste contexto, destaca-se o alto índice de reencape 
de agulhas, fato que ainda é relatado como prática comum entre estudantes e 
profissionais da área odontológica (2,5). 

Em um estudo em que o objetivo foi observar o nível de adesão à recomendação 
de não reencapar agulhas, analisou-se o conteúdo de recipientes utilizados para 
descarte de objetos perfurocortantes. Verificou-se que a maioria das agulhas 
estavam reencapadas, ao menos em uma das extremidades, contrariando o que é 
indicado pelas precauções padrão e pela Norma Regulamentadora nº32 (NR 32) 
de Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde(12,18).  

Portanto, aderir à recomendação de não reencapar agulhas pode ser entendido 
como um comportamento de prevenção à exposição ocupacional pelo HIV, HBV e 
HCV resultante das injúrias envolvendo agulhas(10). No intuito de explicar a 
adoção de comportamentos e condutas preventivas, alguns modelos teóricos 
procuram estabelecer uma relação entre o comportamento do indivíduo e algumas 
crenças individuais. Dentre esses modelos teóricos, o Modelo de Crenças em 
Saúde (MCS) ganha notório destaque devido ao seu amplo emprego em estudos 
na área da saúde(14,19).  

1.1 Justificativa 
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Estudos demonstram grande número de acidentes ocupacionais com materiais 
perfurocortantes envolvendo profissionais da odontologia, especialmente 
relacionado ao ato de reencapar agulhas(2,5,7,20). Diante do conteúdo exposto, o 
presente projeto de intervenção tem como objetivo analisar a adesão da equipe 
odontológica às precauções-padrão, especificamente em relação ao ato de não 
reencapar agulhas e utilização de equipamentos de proteção individual(EPI) pelos 
profissionais da equipe de saúde bucal da rede pública do município de Penápolis-
SP, Brasil. O projeto constará de fase observacional onde as atividades da equipe 
de saúde bucal será acompanhada para verificar os cuidados dos profissionais com 
a própria saúde. Após essa fase a equipe passara por um ciclo de palestras para 
informar, conscientizar e capacitar todos os profissionais sobre os cuidados e a 
importância em não reencapar agulhas e utilização de EPI. O intuito do projeto é 
diminuir os riscos de acidentes com os profissionais dessa área da saúde. 

 

2. Objetivos: 

 

2.1 Objetivo geral 

O presente projeto de intervenção tem como objetivo analisar a adesão da equipe 

odontológica às precauções-padrão, especificamente em relação ao ato de não 

reencapar agulhas e utilização de equipamentos de proteção individual(EPI) pelos 

profissionais da equipe de saúde bucal da rede pública do município de 

Penápolis-SP, Brasil. 

2.2 Objetivos específicos. 

1-Elevar o conhecimento da população alvo acerca dos problemas ocupacionais 

que a falta do uso de EPI pode causar e o que vai fazer para seu controle. 

 2-Modificar os hábitos ocupacionais e esclarecer os “mitos” que colaboram para a 

falta de adesão ao uso correto de todos os EPI  com acompanhamento 

sistemático e planejado da equipe de saúde dando ênfase na promoção e 

prevenção.  

 3-Criar hábitos preventivos para evitar a manipulação de material perfurocortante 

sem proteção e alertar para que mesmo com a utilização de EPI, o reencape de 

agulhas pode ser perigoso no cotidiano da clínica odontológica 
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3. Metodologia 

3.1  Cenário de Estudo 

O projeto de intervenção ocorrerá em todas as UBS do município de Penápolis-

SP  que possuem unidade odontológica e na unidade centralizada de atendimento 

odontológico, onde se localiza o CEO(Centro de Especialidades Odontológica), 

com as equipes odontológicas(dentistas, auxiliares e técnicos de saúde bucal) 

que atuam na prefeitura municipal de Penápolis-SP. 

3.2 Sujeitos da Intervenção 

Para ocorrer a intervenção serão selecionados todos os funcionários que compõe 

as equipes odontológicas do município, sendo eles, os Auxiliares de saúde bucal 

(ASB), os Técnicos de saúde bucal(TSB) e Cirurgiões Dentistas (CD). Será 

esclarecido aos funcionários o objetivo da intervenção e como serão 

desenvolvidas as atividades no grupo, após isso será solicitado seu 

consentimento para participar do estudo. 

3.3 Estratégias e Ações 

 Critério de seleção da mostra: 

-Serão incluídos no estudo todos os funcionários(Auxiliares de saúde bucal (ASB), 

os Técnicos de saúde bucal(TSB) e Cirurgiões Dentistas (CD)) que compõe as 

equipes odontológicas do municípios de Penápolis-SP e que estão em atividade 

-Serão excluídos os funcionários aposentados ou que não consentirem em 

participar do estudo. 

Serão realizadas palestras e dinâmicas grupais tomando como exemplo as 

atividades cotidianas as quais os mesmos estão expostos. 

A intervenção se baseia em três etapas:  

A primeira etapa vai se aplicar um questionário inicial (Anexo 1), aos participantes 

para realizar uma sondagem do conhecimento que eles tem; os resultados  dessa 

avaliação inicial,será o ponto de partida para o desenvolvimento das dinâmicas 

grupais e palestras. Esse questionário também será aplicado aos membros da 

equipe como modo de rastreamento para aumentar a qualidade da intervenção.  

 

Durante a segunda etapa  serão desenvolvidas dinâmicas com o grupo e 

palestras esclarecedoras sobre os benefícios em se usar EPI e o que pode 

acontecer caso não se utilize( adesão as precauções padrão e mudança nos 

hábitos ocupacionais). As palestras serão direcionadas para abordar e debater 

temas relacionados a acidentes com material biológico e perfurocortante e em 
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caso de acidente o que os funcionários devem fazer . Como os a maioria dos 

funcionários trabalha há muitos anos, torna-se difícil modificar hábitos já 

sedimentados, sendo assim, as palestras e dinâmicas tem por função fazer com 

que os funcionários exponham suas experiências de acordo aos temas propostos 

para cada dinâmica. 

Durante a terceira etapa será aplicado novamente o questionário inicial para 

avaliar o conhecimento obtido após as ações de Educação Permanente 

oferecidas durante seis meses nas dinâmicas e palestras e propor ao grupo 

começar a modificar seus hábitos ocupacionais para desenvolver os objetivos 

propostos. 

3.4  Avaliação e Monitoramento 

Será realizada uma avaliação comparando os resultados da aplicação do 

questionário  inicial  e  final, da população  alvo , adesão aos novos hábitos 

preventivos. 

O questionário será elaborado pela equipe que coordenará a ação de acordo com 

os objetivos da intervenção, considerando os temas que são importantes para 

corroborar com os objetivos propostos, e segundo as normas de segurança em 

saúde(NR 32) para fazer um questionário, que possa ser compreendido e 

respondido pela população alvo dessa intervenção. Na literatura já existe 

instrumento validado sobre adoção de medidas e comportamento preventivo no 

trabalho e sua relação com crenças individuais, portanto optou-se pela utilização 

do mesmo. O questionário a ser utilizado foi desenvolvido e validado por Brevidelli 

e Cianciarullo (10) e adaptado para a área de saúde bucal, constituído de duas 

partes: A primeira contempla dados relativos ao perfil da população: Sexo, Idade, 

categoria profissional, tempo de experiência profissional, unidade de trabalho e 

tempo atuante no SUS, treinamento em PP e frequência de reencape de agulhas. 

A segunda parte do instrumento era formado por escalas do tipo Likert, com cinco 

opções de resposta (concordo totalmente, concordo, indeciso, discordo e discordo 

totalmente).  

O Modelo de Crenças em Saúde sobre reencapar agulhas apresenta a escala de 

Severidade da AIDS com as subescalas “Avaliação das consequências da AIDS 

na vida social”, “Avaliação das consequências da AIDS na vida pessoal” e 

“Resposta emocional diante da severidade da AIDS”; Severidade da Hepatite B 

com a subescala “Avaliação da gravidade da hepatite B”; Benefícios de não 

reencapar agulhas com a subescala “Controle sobre o risco”; Barreiras para não 

reencapar agulhas com a subescala “Barreiras físicas e cognitivas”; Estímulos 

para não reencapar agulhas com a subescala “Influências sociais e 

circunstanciais”. O critério para considerar a confiabilidade das escalas/sub-

escalas deve ser de α ≥ 0,60.  
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Os dados obtidos serão digitados na planilha do programa Excel e, 

posteriormente, analisados por meio do programa Statistical Analysis System 

(SAS©), versão 9.2. Será realizada análise de regressão logística a fim de 

relacionar a adoção de não reencapar agulhas e as crenças descritas pelo MCS, 

em que a frequência da prática de reencapar agulhas será transformada em 

variável binária, em dois grupos distintos: grupo de aderentes (que relatem nunca 

ter reencapado agulhas no mês anterior à pesquisa) e o grupo de não aderentes 

(que relatem ter reencapado agulhas pelo menos alguma vez no mês anterior à 

pesquisa). As variáveis dependentes serão compostas por ambos os grupos, 

enquanto que as variáveis independentes constituirão as crenças mensuradas e 

os dados que descrevem a amostra do estudo. 

 

4. Resultados Esperados. 

Espera-se demonstrar que com a intervenção na população que os mesmos 

podem participar dos seguintes resultados: 

1. Aumentar  o conhecimento da população em relação as doenças 

ocupacionais com material biológico e perfurocortante  e o manejo correto 

desse material para o controle das mesmas. 

2. Treinar a equipe nas ações de prevenção e promoção da saúde para um 

melhor acompanhamento em caso de acidente ocupacional com material 

perfurocortante. 

3. Diminuir ao máximo as atividades ocupacionais sem utilização de EPI e 

com pouca atenção. 

4. Mostrar a equipe, baseado em evidencias científicas, que a utilização de 

EPI é eficiente e que o reencape de agulhas pode causar acidentes, 

mesmo que os profissionais redobrem sua atenção. 

5. Conseguir modificar hábitos deletérios sedimentados há tempos. 

6. Tornar a prevenção um hábito rotineiro e que essas ações sejam recicladas 

a cada período de 6 meses. 

 

 

 

5. Cronograma 
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Atividades Ago.
/14 

Set. 
/14 

Out. 
/14 

Nov. 
/14 

Dez. 
/14 

Jan./
15 

Fev. 
/15 

Mar. 
/15 

Abr. 
/15 

Mai. 
/15 

Jun. 
/15 

Elaboração do 
Projeto 

X X X         

Aprovação do 
Projeto 

    X X      

Estudo da 
Literatura 

X X X X X X X X X X  

Coleta de 
Dados 

X           

Discussão e 
Analise do 
problema 

      X     

Sondagem de 
conhecimento
(aplicação do 
questionário) 

  X       X  

Palestras e 
dinâmicas de 
educação 
permanente 

   X X X X X X   

Revisão final 
e Digitação 

    X X    X X 

Entrega do 
TCC 

     X X     

Apresentação  
do TCC 

      X     
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ANEXO I – Instrumento de coleta dos dados – Escala de crenças sobre Reencapar 

agulhas- MCS (Brevidelli & Cianciarulo, 1997) 
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