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1 INTRODUÇÃO

O presente relatório técnico de pesquisa tem como objetivo apresentar
propostas para capacitação de profissionais da rede de saúde de Uberlândia/MG em
relação aos Acidentes de Trabalho com Material Biológico (ATMB); as propostas
elaboradas são contribuições, ou seja, o produto resultante da dissertação de
Mestrado Profissional em Saúde e Educação intitulada “Estratégias para Capacitação
de Profissionais da Rede de Saúde de Uberlândia - MG referentes aos Acidentes com
Materiais Biológicos”.

2 ESTRATÉGIAS E AÇÕES PARA PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DOS
ATMB
O

vocábulo

estratégia,

de

origem

grega: strategia,

significa plano,

método, tática, usado para alcançar um objetivo ou resultado específico. Em sua
origem, a palavra estratégia foi estritamente relacionada com a arte de fazer guerra
de um líder militar, como um general, por exemplo.
De acordo com Maximiano (2006, p. 329)1, estratégia é “a seleção dos meios
para realizar objetivos”.

O conceito de estratégia nasceu das situações de concorrência:
guerra, jogos e negócios. A realização do objetivo significa anular ou
frustrar o objetivo do concorrente, especialmente, quando se trata de
inimigo ou adversário que está atacando ou sendo atacado. A palavra
estratégia também envolve certa conotação de astúcia, de tentativa de
enganar ou superar o concorrente com a aplicação de algum
procedimento inesperado, que provoca ilusão ou que o faz agir não
como deveria, mas segundo os interesses do estrategista
(MAXIMIANO, 2006, p. 329-330).

Na contemporaneidade, a palavra estratégia assume vários significados, sendo
recorrentemente um conceito presente em diversos contextos, especialmente, no
meio empresarial, econômico, financeiro e político.
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As estratégias envolvem questões relativas ao caminho que se deve percorrer,
com a clareza de onde se quer chegar, sendo relevante não somente os resultados
alcançados, mas também o processo de seu desenvolvimento. Por isso mesmo é que
as estratégias são complexas, abarcam a necessidade de compreensão da realidade
em que serão desenvolvidas, as pessoas envolvidas, tendo como objetivo permitir o
diálogo, a reflexão e a tomada de decisões pelos agentes comprometidos.
Nessa perspectiva, a partir do estudo de Teixeira (2017)2, foi constatado que o
grupo de trabalhadores da área da saúde mais acometido por ATMB é o de técnico
de enfermagem (41,50%), com nível de escolaridade máxima o ensino médio
(34,47%) e com idade entre 30-39 anos (40,29%). Esses índices indicam que esses
profissionais da saúde, em função da maior tendência à sobrecarga de atividades,
decorrência da baixa remuneração e desvalorização da carreira, têm maior
probabilidade de se acidentarem com materiais perfurocortantes que, em grande
parte, encontram-se contaminados com material biológico de pacientes.
Outro aspecto impactante é a precariedade das condições de trabalho dos
técnicos de enfermagem, marcada pelo prolongamento das jornadas laborais, muitas
vezes em função do número insuficiente de profissionais por postos e turnos de
trabalho, o que implica, frequentemente na realização apressada e até mesmo
displicente das atividades, assim como em situação de vulnerabilidade e exaustão
causada pelas rotinas estressantes. Nota-se que esses apontamentos se constituem
em fatores sociais e econômicos que interferem diretamente na qualidade de vida dos
trabalhadores dessa área. Diante desses dados, apresentam-se como possibilidades
as seguintes estratégias:
1.

Elaboração de um aplicativo, de característica interativa, para acesso em
dispositivos móveis (smartphones ou tablets) com definição de
epidemiologia, patologias associadas, prevenção, Equipamentos de
Proteção Individual (EPI) necessários para o desenvolvimento das
ações, assim como a importância e as orientações do uso adequado,
relacionado aos ATMB. O público alvo serão os técnicos de
enfermagem, no sentido de motivá-los ao cumprimento das normas de
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biossegurança,

visando

ampla

conscientização

a

respeito

da

necessidade de diminuir os índices de ATMB;
2.

Definição de multiplicadores, em todas as unidades de saúde, por livre
adesão, para treinamento e difusão de conhecimentos específicos,
obtidos por meio de vivências e ações formativas administradas pela
equipe do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST)
Uberlândia, em que serão abordados temas como: ATMB, conceito,
importância, prevenção, incidência e prevalência na rede de saúde local,
EPI – preconizados, uso adequado, importância, principais patologias
associadas, importância das patologias associadas, morbidade e
mortalidade das patologias associadas, vacinas, importância na
prevenção

de

determinadas

patologias

associadas,

uso

da

Imunoglobulina, indicações e importância na proteção em casos
específicos, selecionados, para prevenção de hepatite B, a ergonomia
como fator de prevenção dos ATMB, pluriempregos, associação com os
ATMB, clima organizacional, importância na prevenção dos ATMB,
condições de trabalho, importância dos ATMB, salários, necessidade de
organização social para melhorias, evitando a dobra de horários;
3.

Visitas frequentes nas unidades de saúde pela equipe de saúde do
CEREST, visando reforçar, especialmente, junto aos técnicos de
enfermagem, a importância da prevenção dos ATMB, vigilância em
relação às condições de trabalho, assim como o seu mecanismo, com a
finalidade de fazer o levantamento das necessidades formativas dos
profissionais de saúde a respeito dos ATMB;

4.

Avaliação processual e formativa do trabalho desenvolvido, para
acompanhamento do comportamento dos ATMB, assim como sua
incidência e prevalência, com a finalidade de construir uma cultura de
prevenção aos ATMB;

5.

Visitas da equipe do CEREST, as unidades sentinelas, para
acompanhamento e orientações constantes referentes aos casos em
controle;

6.

Fórum de discussão, envolvendo os profissionais do CEREST,
profissionais das Secretarias Estadual e Municipal de Educação,
Sindicato de Trabalhadores da Saúde, com a finalidade de elaboração e
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proposição de políticas de valorização dos profissionais de enfermagem,
tendo como pressupostos a melhoria de suas condições de trabalho,
melhoria no plano de cargos e salários, conforme as demandas desses
profissionais.

Importa,

também,

sugerir

que

seja

criada

uma

normatização que impeça os trabalhadores da saúde de dobrarem a
carga horária em múltiplas jornadas que, supostamente, seria um dos
fatores responsáveis pela desatenção e redução da capacidade de
realizar o trabalho com parcimônia, aumentando, assim, a probabilidade
da ocorrência dos ATMB.

