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RESUMO

As exposições ocupacionais aos materiais biológicos potencialmente
contaminados persistem e representam um sério risco aos profissionais e
colaboradores da área da saúde no seu ambiente de trabalho, e os
acidentes envolvendo sangue e outros derivados orgânicos correspondem
às amostras mais frequentemente relatadas. Embora haja inúmeras
formas de prevenção, há um aumento considerável de acidentes
envolvendo profissionais e agora incluídos, acadêmicos de saúde que
iniciam sua vida profissional já nos estágios curriculares. O objetivo deste
trabalho é analisar como o incentivo à sensibilização da educação em
saúde aos acadêmicos de medicina para a pratica correta do manejo dos
resíduos sólidos hospitalares ajuda a diminuir os índices de acidentes
ocupacionais, bem como, analisar a pratica correta de segregação de
resíduos sólidos de saúde, analisar o correto descarte de materiais
biológicos e perfurocortantes. Utilizou-se referências bibliográficas
específicas sobre resíduos de serviço de saúde (RSS), dentre livros e
artigos, que tornaram possível detectar a relação existente entre o
desconhecimento sobre a importância do manejo adequado dos RSS e
acidentes ocupacionais envolvendo acadêmicos de saúde. Frente ao
exposto, concluiu-se que as causas de acidentes por material
perfurocortante e material biológico e vias de exposição podem ser
atribuídas a diversos fatores, salientando-se a falta de treinamento
adequado para realizar as atividades laborais, e o déficit em trabalhar a
educação em saúde para a pratica correta do manejo RSS hospitalares
que ajudam a diminuir os índices de acidentes ocupacionais, e ainda
evitar a médio e longo prazo problemas ligados aos transtornos
psicológicos e sociais que algumas patologias infectocontagiosas exercem
na sociedade. O programa educacional deve iniciar ainda na carreira
acadêmica, em formato continuo e integrativo entre as diversas
especialidades, tornando a boa pratica um habito para os estudantes,
devendo-se apoiar em instrumentos de comunicação e sinalização.
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