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RESUMO

Apesar de todo o controle e fiscalização na manipulação de materiais perfurocortantes ainda há grande incidência de acidentes. O presente trabalho teve como objetivo analisar a

segurança do profissional de enfermagem e as formas de evitar acidentes. A fim de atingir os objetivos propostos no presente estudo, o método escolhido foi a Revisão

Integrativa. Para se realizar a presente pesquisa foram levadas em consideração algumas dificuldades de trabalho apresentadas pelos trabalhadores da enfermagem como:

vulnerabilidade a riscos inerentes ao trabalho realizado; sobrecarga de trabalho; número insuficiente de trabalhadores; turno exaustivo, que gerou a seguinte questão para guiar

este estudo: Qual o papel do profissional de enfermagem perante a incidência de acidentes com material perfurocortante? Adotou-se como critérios de inclusão dos artigos

selecionados para esta pesquisa: estudos que apresentam delineamento descritivo, quantitativo e qualitativo, de caráter semi experimental e experimental, que foram publicados

entre os anos de 1992 à 2012 para se fazer um recorte temporal específico de duas décadas, nos idiomas português e inglês, com resumos disponíveis nas bases de dados

eletrônicas selecionadas: MEDLINE - Medical Literature Analysis and Retrieval System Online, LILACS - Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde, SciELO -

Scientific Eletronic Library arquivo digital produzido pela National Library of Medicine na área das Biociências.                       

Mas o que são materiais perfurocortantes? São: lâminas de barbear, agulhas, escalpes (dispositivos sobre agulhas para realização de punção venosa), ampolas de vidro, brocas,

limas endodônticas, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas, tubos capilares, micropipetas, lâminas e lamínulas, espátulas, e todos os utensílios de vidro quebrados no

laboratório (pipetas, tubos de coletas sanguínea e placas de Petri) e outros similares. Foi reconhecido como resultado, que a aplicação de injetáveis é um causador de acidentes

dessa natureza. Além do uso adequado de EPIS e do descarte correto do material em recipientes adequados, que são os dispositivos de paredes rígidas (Descartex). Para evitar

acidentes, é importante obedecer á legislação vigente e treinar os enfermeiros envolvidos a fazerem o uso correto dos EPIS. Concluiu-se que todos os estabelecimentos de

assistência à saúde tenham que garantir profissionais de enfermagem e trabalho para atuarem em concomitância com os setores de educação permanente, para assim poderem

desenvolver ações de prevenção e controle contra acidentes com perfuro cortantes.       
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