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Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar a importância dos indicadores de desempenho no ambiente 

hospitalar, para melhor compreensão dos riscos biológicos. Através de uma proposta para mensurar de forma 

mais detalhada a realidade de contaminação hospitalar, tão significativa nos dias atuais. O trabalho foi realizado 

através de um estudo de campo para analisar os dados obtidos, ainda propôs uma aplicação de dois conceitos já 

muito utilizados na área de saúde de grandes hospitais e também em indústrias, porém de menor conhecimento 

no local da pesquisa. Após a conclusão do estudo verificou-se que este ambiente hospitalar teria a necessidade 

de maiores indicadores de desempenho, e durante a pesquisa foram sugeridos alguns indicadores para maior 

compreensão da pesquisa, ficou comprovado sua efetividade, com a obtenção de melhores resultados, além de 

garantir qualidade de atendimento e segurança durante todo o processo e a todos os envolvidos no mesmo. 

 

Palavras-chave: Indicadores de desempenho, segurança, qualidade. 

 

Abstract: This article aims to present the importance of performance indicators in the hospital environment, for 

a better understanding of biological risks. Through a proposal to measure the most detailed form of the reality 

of hospital contamination, it is so important nowadays. The work was carried out through a field study to analyze 

data, it is still an application of two concepts already widely used in the health area of large hospitals and also 

in industries, but with less knowledge in the research area. After the conclusion of the completed study, this 

hospital criterion is necessary for greater performance indicators, and during a survey some indicators were 

suggested for greater perception of the research, its effectiveness was proven, with tests of better results, in 

addition to ensuring quality of care and security throughout the process to everyone involved in the process. 
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1  Introdução 

Este trabalho apresenta os índices de acidentes bioló-

gicos dos últimos cinco anos de uma Organização Social 

de Saúde. Os indicadores utilizados pela entidade são ba-

seados dentro da NR-32, que visa estabelecer a conduta 

básica para a efetivação de medidas de proteção à segu-

rança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, 

bem como daqueles que exercem atividades de promoção 

e assistência à saúde em geral [1]. A norma inclui a utili-

zação de EPI’S , como por exemplo, luvas estéreis, óculos 

de proteção, dentre outros equipamentos de proteção indi-

vidual.  Sendo assim, a NR-32 declara como risco bioló-

gico a probabilidade da exposição ocupacional a agentes 

biológicos. Dessa forma, verificou-se as consequências e 

possíveis formas de eliminação e/ou minimização dos ris-

cos na área hospitalar. Constatou-se que os acidentes bio-

lógicos representam 32% do total de acidentes notificados 

pela Instituição, dessa forma podem acarretar doenças 

graves e irreversíveis aos trabalhadores 

O estudo foi realizado por meio de uma pesquisa de 

campo, descritiva e exploratória com abordagem qualita-

tiva através de visita técnica e quantitativa, compilação 

dos indicadores de desempenho e embasamento legal. 

Através do estudo de caso dos indicadores de desem-

penho foi possível verificar os grupos de risco, tipos de 

acidentes, profissionais acidentados, treinamentos adota-

dos pela instituição, equipamentos de proteção utilizados 

pelos trabalhadores e as medidas de biossegurança impos-

tas pela empresa. Além disso, fez-se necessário explorar 

as contribuições dos indicadores de qualidade hospitalares 

para o presente trabalho a fim de trazer mais dados funci-

onais.  

Ao longo do estudo ficou evidente que a primeira pre-

ocupação na implantação da gestão de saúde e segurança 

do trabalho foi conscientizar os trabalhadores sobre os ris-

cos ocupacionais bem como a importância de notificar os 

acidentes para conhecer os números reais de acidentes da 

Instituição para que em outro momento elaborar um plano 

de ação para minimizar os acidentes a fim de tornar o am-

biente seguro aos trabalhadores. 

2 Estudo de Caso 

Tratou-se de uma pesquisa de campo, descritiva e ex-

ploratória com abordagem qualitativa e quantitativa. 

Além de estabelecer uma metodologia para diminuir as 

contaminações existentes.  

Classifica como pesquisa de campo aquela que 

abrange com profundidade as questões propostas, onde es-

tuda-se um único grupo ou comunidade em termos de sua 

estrutura social, ou seja, ressaltando a interação entre seus 

componentes. A pesquisa descritiva aborda as caracterís-

ticas de determinada população ou estabelecimento de re-

lações entre as variáveis e a exploratória tem por finali-

dade o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intui-

ções, seu planejamento é flexível de modo que possibilite 

a consideração dos mais variados aspectos relativos ao 

fato estudado. 

2.1 Cenário do estudo 

A pesquisa foi desenvolvida em uma empresa que ad-

ministra 15 Unidades Básicas de Saúde na região Vila Ma-

ria / Vila Guilherme. As suas atividades envolvem o aten-

dimento ao paciente direcionado ao tratamento e a preven-

ção de doenças e a promoção da saúde primária e secun-

dária, com o total de 1.145 colaboradores. 

2.2 Sujeitos da pesquisa  

A população do estudo foi composta por homens e 

mulheres da empresa SPDM e obedeceram aos critérios 

estabelecidos para inclusão da pesquisa: 

• Trabalhar nos setores com risco de acidentes bi-

ológicos (enfermagem, odontologia, farmácia, 

corpo clínico e limpeza); 

• Ser funcionário registrado no local de trabalho; 

• Estar desenvolvendo suas atividades de trabalho 

no período do estudo. 

O total de funcionários é 1.145 e o total que se enqua-

dra nos critérios de inclusão da pesquisa é 749 sendo 206 

auxiliares de enfermagem, 75 enfermeiros, 39 dentistas, 

40 auxiliares de saúde bucal, 200 médicos, 73 farmacêu-

ticos e 116 auxiliares de limpeza. 

 

2.3 Coleta de dados 

 

O levantamento de dados foi dado pela empresa que 

coordena as unidades de saúde citadas. Os dados ficam 

disponíveis a nível populacional a fim de mensurar e in-

formar ao Ministério da Saúde sobre os rotineiros afasta-

mentos dos colaboradores públicos e privados e suas pos-

síveis causas de tais ocorrências. Ou seja, muito dos afas-

tamentos sucede com a falta de senso perante as unidades 

e seus funcionários da não utilização da NR-32. 

 

Os dados coletados foram realizados através da aná-

lise dos indicadores de desempenho da empresa, quadro 

de acidentes anual e consulta as normas regulamentadoras 

do Ministério do Trabalho e Emprego. 

Realizou-se o comparativo dos indicadores de desempe-

nho e de treinamento dos últimos 5 (cinco) anos e foi des-

tacado o percentual de acidentes em cada setor estudado, 

causa do acidente e agravos a saúde do trabalhador. 

 

3   Resultados e análises 

 

3.1 Indicadores de desempenho  
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As empresas utilizam os indicadores de desempenho 

com a finalidade de obter uma gestão mais eficiente, ge-

rando processos mais otimizados. O resultado da monito-

ração em segurança e saúde do trabalho gera vantagem 

competitiva em relação à redução de acidentes e afasta-

mentos do trabalho, reduzindo custos dentro da institui-

ção, aumentando a produção com qualidade, através da 

implantação de programas de melhoria contínua. Porém, 

mesmo com indicadores anuais de desempenho, há so-

mente uma redução não significativa, ou seja, a meta final 

que é atingir e conscientizar 100%  da equipe não é alcan-

çado, apontando esta falha durante o “processo”  obser-

vou-se a oportunidade de implantação de dois indicadores 

com maior precisão a fim de mensurar em tempo real o 

acompanhamento e consequentemente a diminuição dos 

acidentes. 

3.2 Aplicações: junção da qualidade com a norma regu-

lamentadora NR-32 

Foi observado que as UBS’S não havia conhecimento 

da Norma regulamentadora, a NR-32, fundamental para 

diminuição de acidentes. No que tange o objetivo e campo 

de aplicação a NR-32 salienta que [1]: 

Tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas 

para a implementação de medidas de proteção à segurança 

e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem 

como daqueles que exercem atividades de promoção e as-

sistência à saúde em geral. (NORMAS REGULAMEN-

TADORAS, 2008) 

Para fins de aplicação da NR entende-se por serviços 

de saúde qualquer edificação destinada à prestação de as-

sistência à saúde da população, e todas as ações de pro-

moção, recuperação, assistência, pesquisa e ensino em sa-

úde em qualquer nível de complexidade. Em resumo, esta 

norma, estabelece diretrizes e orientações, caso haja per-

furação do colaborador por mau uso do material obsté-

trico, além de orientar a prevenção para que tal ação não 

ocorra. 

Visando a necessidade de diminuição dos acidentes 

dentro das UBS’S através da compreensão da NR-32, viu-

se a oportunidade de melhor aplicação da mesma junto 

com um princípio na área de qualidade que se denomina 

layout por produto ou processo. Antes de abranger o real 

funcionamento da junção dos dois conceitos, o layout de 

processo consiste em como os postos de trabalho são or-

ganizados conforme os processos produtivos [2], indepen-

dente dos produtos, que nesse contexto equivale aos 

pacientes a serem atendidos e estes percorrem um roteiro 

de cada processo de acordo com a sua necessidade. 

Por fim, as estações de trabalho são autônomas e o 

produto caminha a cada parte do processo de acordo com 

a necessidade até findar o ciclo total. 

Dessa forma, a junção desses dois conceitos dentro do 

ambiente hospitalar respalda-se em viabilizar o atendi-

mento como um todo, através da organização de cada se-

tor, a começar da triagem até a saída do paciente devida-

mente atendimento. Cada setor deverá ter orientações em 

cada sala da efetiva importância de utilização de EPI’S [3] 

e uso correto dos materiais perfurocortantes [4], com o in-

tuito de garantir uma segurança concreta tanto ao colabo-

rador quanto ao paciente. Conforme Jones e George 

(2008, [5]), o layout de processo se encaixa no fato de que 

o paciente é que se desloca a cada “estação de trabalho” 

com o propósito de sanar suas necessidades [5], assim 

como a orientação da NR-32 estaria em todo “setor”, além 

de palestras sobre o assunto. A consequência de etapas se-

quenciais e processos que dependem da locomoção ape-

nas do paciente e onde existem regras como a denomina-

ção e aplicação real do conceito da NR-32 implica na re-

dução direta de acidentes como também no atendimento 

mais seguro e de maior qualidade para todos os envolvi-

dos.  

Por fim, esta ação complementaria o resultado de in-

dicadores de desempenho que todos os locais de pesquisa 

já contêm. 

3.3 Indicadores de Treinamentos 

Durante a investigação de acidentes do trabalho foi 

identificado que a maioria das ocorrências é devido à falta 

de uso de EPI’s e descumprimento dos procedimentos de 

segurança, por esse motivo a instituição deve investir em 

um programa de treinamentos com o objetivo de informar 

os funcionários dos riscos ocupacionais em que eles estão 

expostos durante sua atividade laboral. 

A empresa possui indicador de treinamentos con-

forme demonstrado na tabela abaixo, a quantidade inse-

rida de funcionários treinados no gráfico corresponde a to-

dos os setores e funcionários da empresa. A tabela 1 de-

monstra o percentual de funcionários treinados por ano. 

 

 

 

 

 
Tabela 1 – Funcionários treinados por ano 
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Referência 
Funcionários 

Treinados 
% Mês 

2014 1882 13,69723 

2015 3468 25,24017 

2016 1911 13,9098 

2017 2259 16,44105 

2018 2009 14,62154 

Fonte: Indicador de Treinamentos SPDM 

3.4 Indicadores de Treinamentos 

Entre 2014 e 2018 foram notificados 84 (oitenta e 

quatro) acidentes com exposição a material biológico. O 

gráfico 1 demonstra a quantidade de acidentes biológicos 

que ocorreram no período de estudo, observa-se que os 

índices de acidentes no ano de 2014 são baixos em razão 

do ano de implantação do serviço de saúde e segurança do 

trabalho, os colaboradores não tinham conhecimento da 

importância de notificar os acidentes. 

 

Figura 1 – Acidente Biológico x Ano de Referência 

Fonte: Controle de Acidentes do Trabalho Segurança do Trabalho – 

SPDM 

Destes acidentes, 47 (56%) ocorreu com auxiliares de 

enfermagem mediante demonstrado no gráfico 1, fato de 

que pode ser atribuído a assistência integral ao paciente, 

realização de procedimentos invasivos, manipulação de 

perfurocortantes, além do mais, trabalhar com sobrecarga 

de serviço em virtude da alta demanda de pacientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Acidentes x Profissionais 

 
Fonte: Controle de Acidentes do Trabalho Segurança do Trabalho – 
SPDM 

A pesquisa conquista constatou que a circunstância 

que a maior causa de acidentes foi a percutânea, totali-

zante 49% do total, à custa do manuseio inadequado, des-

cuido ou distração após a realização do procedimento. 

Os materiais perfurocortantes, atualmente, são produzidos 

com dispositivos de segurança com a finalidade de evitar 

a exposição dos colaboradores ao risco. A figura 3 mostra 

as causas dos acidentes. 

 

Figura 3 – Acidentes Causas dos acidentes

 

Fonte: Controle de Acidentes do Trabalho Segurança do Trabalho – 

SPDM 

A parte do corpo mais atingida demonstrada na figura 

3 (três) foi o dedo, correspondendo a 77% dos acidentes 

de trabalho, o número elevado ocorre devido o descum-

primento regras de segurança como ausência do uso de lu-

vas, reencape de agulhas, utilização dos dedos como ante-

paro durante a realização de procedimentos e falta de aten-

ção. 
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Figura 4 - Partes do Corpo Atingida

 
Fonte: Controle de Acidentes do Trabalho Segurança do Trabalho – 

SPDM 

 

Após sugerir as mudanças de treinamentos com o 

propósito de se torna mais rígidos e garantir sapiência por 

parte dos contribuintes, verificou-se queda nos afastamen-

tos do trabalho, isso é dado no baixo nível de acidentes 

biológicos regido no ano de 2019, o qual chega a ser apro-

ximadamente 9 (nove). É válido ressaltar que estes dados, 

por enquanto,  não estão oficialmente publicados a nível 

populacional, somando todas as unidades de saúde cita-

das.  

 

3   Consequências dos acidentes biológicos 

Do total de acidentes mencionados na pesquisa não 

houve nenhum caso de contaminação de HIV, Hepatite B 

e Hepatite C nos funcionários. 

Os acidentes com material biológico configuram uma 

preocupação tanto para os gestores quanto para os profis-

sionais da área da saúde e as consequências pós-acidente 

ocorre com o profissional, família, empresa e sociedade 

por conta do ônus gerado pela previdência e a sistema de 

saúde. 

 

 

 

 

4 Contribuições dos indicadores de qualidade na área 

da saúde 

 

Conforme a Organização Pan-Americana da Saúde 

(OPAS)[6], órgão da Organização Mundial da Saúde 

(OMS), existem vários métodos para mensurar e formular 

esses indicadores de acordo com diferentes marcos con-

ceituais. Entretanto, a presente pesquisa não tem como ob-

jetivo averiguar todos os indicadores na área da saúde, en-

tretanto realçamos as contribuições necessárias destes.  

Considerados instrumentos de gestão, os indicadores 

de qualidade conduzem rumo a primazia do cuidado. Se-

gundo  Gabriel et al. (2011, p. 3)[7] e Januário et al. (2015, 

p. 256)[8],  eles se firmam no modo pelo qual os profissi-

onais de saúde averiguam uma prática, fiscalizam as cir-

cunstâncias relacionadas a realidade e qualificam os ocor-

ridos com os pacientes, sinalizando a eficiência e eficácia 

de processos e os resultados organizacionais. Sendo as-

sim, servem a várias funções, sendo primordiais para o 

monitoramento institucional e social.  

Todavia, a OPAS apresenta o autor Donabedian 

(2011)[9], o qual propõe categorias para avaliar a quali-

dade dos serviços de saúde. Essas categorias consistem 

em “estrutura”, “processo” e “resultado”.  Nas orientações 

do autor e da OPAS, uma adequada estrutura da saúde im-

plica no aumento da chance de ter bons processos e com 

isso, aumenta a possibilidade de reter favoráveis resulta-

dos na saúde.  

No que tange os indicadores de estrutura compreende 

a qualidade dos recursos materiais, sendo as edificações, 

equipamentos e recursos financeiros; recursos humanos, 

sendo número e qualificação e por fim, a estrutura organi-

zacional, consistindo na organização da  médica, métodos 

de controle de qualidade e métodos de reembolso [9]. 

Quanto aos indicadores de processos caracterizam a con-

tribuição de processos relevantes para almejar resultados, 

além de que, o processo de prestação de atenção à saúde, 

enquadrando a formulação de diagnóstico, recomendação 

de tratamento e prestação de cuidados. Por fim, os indica-

dores de resultados englobam a atenção à saúde e mostram 

o estado de saúde dos pacientes e da população: maior co-

nhecimento por parte do paciente e mudanças de compor-

tamento quanto ao autocuidado e a satisfação do paciente 

com a atenção recebida. 

No entanto, a OPAS recomenda indicar as relações 

esperadas entre os indicadores de estrutura e resultados, 

assim, a partir disso, desenvolver e monitorar outros indí-

cios associados à qualidade da área da saúde. Além do 

mais, é necessário ter um fundamento teórico adequado 

para que haja a definição de critérios e padrões para estes 

indicadores no intuito de obter estipulados resultados.  

5  Considerações finais 

Após análise de efetividade de normas já utilizadas e 

oferecidas pelo Ministério do Trabalho e o Ministério da 

Saúde, verificou-se que a eficácia de sua aplicação na ro-

tina das unidades de saúde não são absolutos. Após garan-

tir que há discrepâncias de aplicação das regras pré esta-

belecida perante NR-32, foi sugerido que maiores treina-

mentos ocorram a fim de garantir a compreensão do re-

gime desta norma e consequentemente a diminuição da 

exposição dos colaboradores a tal situação e subsequente 

seu possível afastamento. 
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Ainda assim, a junção da proposta dos conceitos 

abordados da NR-32 e a aplicação do layout fixo somente 

agregou nos indicadores de desempenho que são de ex-

trema importância no setor de saúde e segurança do traba-

lho, pois além de mensurar os dados dos acidentes, per-

mite a avaliação contínua do processo. Sendo assim, atra-

vés dos dados obtidos é possível avaliar, analisar, sugerir, 

decidir ou até mudar o rumo do processo analisado. Por-

tanto, contribuem para alcançar o seu melhor desempe-

nho, trabalhando em conjunto para que o valor real do in-

dicador tenha o sentido de alcançar a meta proposta. Caso 

as metas não ofereçam o resultado esperado, torna-se ne-

cessário realizar uma análise às causas e consequente-

mente, elaborar um plano de ações corretivas. 
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