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RESUMO 

Utilização da Análise Ergonômica do Trabalho como ferramenta de investigação de 

acidentes de trabalho com instrumentos perfurocortantes na atividade de coletador de 

amostras biológicas 

Sheyla Vilela Couto Souza, Isabelle Rocha Arão. 

 

O presente artigo aborda a gestão de riscos de acidentes com instrumentos perfurocortantes 

na atividade de coletador de amostras biológicas a partir do olhar da Ergonomia, com o 

objetivo de analisar a eficácia da utilização da Análise Ergonômica do Trabalho na 

investigação das causas da ocorrência destes acidentes. A coleta dos dados foi realizada em 

um laboratório de análises clínicas localizado na cidade de Brasília e em específico o box de 

coleta de materiais biológicos. O levantamento de dados compreendeu em: dimensionamento 

do box de coleta, memorial fotográfico e análise dos dados com base no método EWA – 

Ergonomic Worplace Analysis (traduzido pela Universidade Federal de São Carlos/Ufscar) 

referente ao ítem 1 – Área de Trabalho e ítem 5 – Risco de Acidentes. Ao finalizar a 

avaliação verificou-se que por suas características analíticas a Análise Ergonômica do 

Trabalho apresenta-se como uma ferramenta eficaz na investigação e identificação das 

possíveis causas de ocorrência de acidentes de trabalho. 

 

Palavras-chave: ergonomia, acidentes de trabalho, instrumentos perfurocortantes, coletador 

de amostras biológicas, EWA. 

 

ABSTRACT 

Use of Ergonomic Work Analysis as accident investigation work tool with sharp 

instruments gatherer activity in biological samples. 

 

This article discusses the management of risks of accidents with sharp instruments gatherer 

activity in biological samples from the look of ergonomics in order to analyze the 

effectiveness of using Ergonomic Analysis of Work in investigating the causes of the 

occurrence of these accidents . Data collection was performed in a clinical laboratory located 

in Brasilia and in the specific box for collecting biological material. The survey comprised in: 

sizing box collection, photographic memorial and data analysis method based on EWA - 

Ergonomic Worplace Analysis (translated from the Federal University of São Carlos/ Ufscar) 

related to item 1 - Workspace and item 5 - Risk of Accidents. At the end of the review it was 

found that the analytical characteristics for its ergonomic work analysis is presented as an 

effective tool in the investigation and identification of possible causes of accidents at work. 

 

Keywords: ergonomics, workplace accidents, sharp instruments, gatherer of biological 

samples, EWA. 

 

 



 

INTRODUÇÃO 

 Os acidentes com instrumentos perfurocortantes são eventos que ocorrem de forma 

constante entre os profissionais de saúde. O impacto destas ocorrências sobre a saúde destes 

profissionais é preocupante em virtude das sérias doenças que podem ser transmitidas em 

decorrência das perfurações, como a Hepatite B (HVB), Hepatite C (HVC) e o vírus da 

Imunodeficiência Humana (HIV), doenças que podem ser fatais. 

 O tratamento geral dado ao problema é a adoção de medidas de biossegurança, que 

procuram prevenir o contato das pessoas com fluídos corporais, valendo-se principalmente do 

uso de EPI – Equipamento de Proteção Individual, EPC – Equipamento de Proteção Coletiva 

– e de métodos de sensibilização (treinamentos, cursos, cartazes). 

 A exposição do coletador aos acidentes com materiais perfurocortantes é decorrente 

da própria atividade desenvolvida por esse profissional, ou seja, do contato com secreções 

corporais de pessoas doentes e principalmente da manipulação de instrumentos 

perfurocortantes, como agulhas e escalpes, durante os procedimentos de coleta.  

Segundo Montmollin
1
, “a Ergonomia situada é essencialmente centrada na 

organização do trabalho, quem faz o que, onde, e sobretudo, como o faz, questionando-se 

ainda se é possível que se possa fazer melhor e mais seguro”. 

Baseando na definição de Ergonomia dada por Montmollin
1
, o presente trabalho tem 

o objetivo de utilizar a Análise Ergonômica do Trabalho como ferramenta para a investigação 

de acidentes de trabalho com perfurocortantes na atividade de Coletador de Amostras 

Biológicas em um laboratório de Análises Clínicas.  

A avaliação dos riscos e as análises dos acidentes do trabalho, em sua grande 

maioria, ainda são muito limitadas e superficiais, e não revelam a origem das verdadeiras 

causas que propiciam as condições para que o acidente se concretize. 

Acidentes com perfurocortantes, pelo alto potencial de contaminação do acidentado, 

configuram-se um problema grave e de difícil resolução e que portanto necessitam de uma 

nova e diferente forma de avaliação de riscos que evidencie com mais detalhes as situações de 

trabalho dos Coletadores de Laboratórios de Análises Clínicas, assim como os fatores que 

podem estar gerando o acontecimento de acidentes de trabalho. 

Conforme o que define a descrição das atividades de Coletador de Amostras 

Biológicas dado pelo Código Brasileiro de Ocupações – CBO
2
, este executa trabalhos 

técnicos de laboratório relacionados à anatomia patológica, dosagens e análises 

bacteriológicas, bacterioscópicas e químicas, em geral realizando ou orientando exames, 



 

testes de cultura de microorganismos, através da manipulação de aparelhos de laboratório e 

por outros meios para possibilitar o diagnóstico, tratamento ou prevenção de doenças. Para 

tanto se torna necessário o uso de equipamentos perfurantes e cortantes no desenvolvimento 

das atividades. Embora, em um primeiro momento, a atividade pareça simples, está inserida 

em um cenário complexo e repleto de variáveis. 

Para fins de gestão de riscos, gestão de indicadores e atendimento de definições 

legais, a investigação e o registro de todos os acidentes de trabalho ocorridos na empresa são 

realizados pelo Setor de Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional do Laboratório usado 

como local do estudo. Estas informações foram utilizadas como ponto de partida para a 

elaboração deste estudo. 

A escolha desta categoria de acidente foi feita por ser a que ocorreu com maior 

frequência no período de Janeiro de 2012 a Janeiro de 2013, levando em consideração as 

estatísticas obtidas no setor de Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional. 

Baseado na análise destas informações observou-se que toda investigação e registro 

de acidentes com perfurocortantes apresentou certa dificuldade de definição da causa raiz do 

acidente. Este estudo se justifica na busca de uma nova ferramenta que permita encontrar a 

causa raiz destes acidentes e assim estas informações possam ser usadas para a redução das 

ocorrências destes fatos. 

Estas variáveis estão associadas ao ambiente de trabalho, a forma como a atividade 

deve ser desenvolvida e aos participantes da atividade, sejam eles os trabalhadores e/ou os 

pacientes. 

Amalberti
3
 cita que os ambientes complexos são marcados pela incerteza, pela 

dinâmica, pelos riscos e pelas exigências das tarefas. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este artigo trata-se de um estudo descritivo com base na utilização da Análise 

Ergonômica do Trabalho para a obtenção de informações que norteie a investigação de 

acidentes de trabalho envolvendo perfurocortantes na atividade de Coletador de Amostras 

Biológicas. 

Todas as atividades do Coletador de Amostras Biológicas são realizadas dentro do 

box de coleta, portanto este foi o local específico de realização do artigo. 



 

O estudo foi desenvolvido em um Laboratório de Análises Clínicas localizado na 

cidade de Brasília. 

Todo o levantamento dos dados da pesquisa foi realizado no mês de agosto de 2013.

 Para o estudo proposto foram utilizados os seguintes instrumentos: 

a) Ficha de coleta de dados seguindo roteiro apresentado no método (EWA) - 

Ergonomic Worplace Analysis (traduzido pela Universidade Federal de São Carlos/Ufscar)
4
 

compreendendo: dimensionamento do box e análise dos dados, utilizando somente o item 1 – 

Área de Trabalho: 1.1 – área horizontal, 1.2 – altura de trabalho, 1.4 – espaço para as pernas, 

1.6 – ferramentas manuais e outros equipamentos e utensílios e o item 5 – Risco de Acidente. 

(Anexo 1) 

b) Relatório de Investigação de Acidentes de Trabalho dos acidentes 

envolvendo perfurocortantes do período de Janeiro de 2012 a Janeiro de 2013. 

c) Memorial fotográfico com uma câmara digital Sony 7.2 mega pixels. As 

fotos foram tiradas a uma altura de 1,50m e 0,60m de distância do mobiliário em questão, não 

sendo possível tirar de uma distância maior devido ao layout da Unidade de Atendimento 

onde está localizado o box de coleta. Isto ocorreu no período da tarde durante as atividades do 

estabelecimento;  

 A obtenção dos dados foi realizada no local de trabalho (box de coleta), sendo 

garantidas aos participantes a privacidade e a liberdade de participação. Por esse motivo, não 

foram citados os nomes das pessoas envolvidas na pesquisa. 

No primeiro momento foram analisadas as Investigações de Acidente de Trabalho 

realizadas pelos profissionais de Segurança do Trabalho do período de Janeiro de 2012 a 

Janeiro de 2013. Após a análise destes documentos definiu-se os acidentes de trabalho com 

perfurocortantes como objeto de estudo por ocorrerem com maior frequência dentro do 

período. 

Uma vez definido qual categoria de acidentes seria analisada foi identificado o local 

de maior ocorrência destes eventos, sendo este o box de coleta. 

Após a definição do local foi aplicado o roteiro de avaliação do método EWA para a 

realização da Análise Ergonômica. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para a avaliação ergonômica do box de coleta foram observados e analisados os 

seguintes aspectos: 

 



 

1- Descrição do posto de trabalho: 

O box de coleta é uma das dependências existentes na Unidade de Atendimento do 

Laboratório de Análises Clínicas. 

O local é composto dos seguintes mobiliários:  

a) Cadeira estofada simples onde o paciente se senta para o momento de coleta; 

b) Suporte de membro superior com regulagem de altura; 

c) Armário com gavetas onde são guardados os materiais usados durante a coleta; 

d) Pia para a lavagem das mãos; 

e) Torneira automática; 

f) Porta sabão líquido para a lavagem das mãos, 

g) Porta papel para a secagem das mãos; 

h) Descartador de perfurocortantes; 

i) Descartador de agulhas; 

j) Lixeira para lixo biológico; 

k) Lixeira para lixo comum; 

l) Nicho de madeira afixado na parede que serve de suporte para a caixa de luvas 

descartáveis e o porta algodão. 

Conforme RDC 50/2002
5 

a dimensão mínima padrão de um box de coleta deve 

obedecer a metragem de 1,5 m² e seu quantitativo mínimo é definido pelo número de coletas 

realizadas por hora e segundo a RDC, deve ser de 1 para cada 15 coletas/hora. A Unidade de 

atendimento analisada possui três boxes de coleta. 

Segundo a Líder da Unidade, a organização do mobiliário dentro do box fica a 

critério de uma padronização interna da empresa. A altura de instalação do descartador de 

perfurocortantes deve permitir que o colaborador visualize seu conteúdo pois é necessário 

observar o momento em que os instrumentos descartados atingiram o nível indicada na caixa. 

Quando isto ocorre, a caixa deve ser substituída por outra. 

Os três boxes possuem a mesma disposição dos mobiliários. 



 

A cadeira utilizada pelo paciente foi utilizada como ponto focal para a determinação 

de algumas das dimensões do posto por ser o local onde o colaborador concentra a maioria 

das ações durante o procedimento. 

 
Foto1 – Box de coleta 

 

As dimensões dos boxes de coleta são : 

 

Box 1 

 

 Dimensões do box: 1,3m x 1,6m; 

 Área do box: 2,08m
2
; 

 Distância entre a cadeira e o armário: 60cm; 

 Distância entre a cadeira e o descartador de perfuros: 62cm; 

 Distância entre a cadeira e o nicho de madeira: 64cm; 

 Altura de instalação do descartador de perfuro: 1,57m 



 

 Altura do nicho de madeira: 1,26 

 Altura do armário: 90cm 

 

Box 2 

 Dimensões do box: 1,3m x 1,6m; 

 Área do box: 2,08m
2
; 

 Distância entre a cadeira e o armário: 60cm; 

 Distância entre a cadeira e o descartador de perfuros: 62cm; 

 Distância entre a cadeira e o nicho de madeira: 64cm; 

 Altura de instalação do descartador de perfuro: 1,55m 

 Altura do nicho de madeira: 1,25m 

 Altura do armário: 90cm 

 

Box 3 

 Dimensões do box: 1,5m x 1,6m; 

 Área do box: 2,4 m
2
; 

 Distância entre a cadeira e o armário: 60cm; 

 Distância entre a cadeira e o descartador de perfuros: 62cm; 

 Distância entre a cadeira e o nicho de madeira: 64cm; 

 Altura de instalação do descartador de perfuro: 1,53m 

 Altura do nicho de madeira: 1,27m 

 Altura do armário: 90cm 

 

 



 

2- Descrição da tarefa: 

A atividade de coleta de material biológico é realizada exclusivamente pelo 

Coletador de Amostras Biológicas. Este profissional é por formação, Técnico de 

Enfermagem. 

A Ordem de Serviço de Segurança disponibilizada pela empresa define como 

descrição de atividade para este profissional a ação de coletar amostras de sangue, secreções, 

materiais para análises micológicas, entre outros, encaminhando-as para o correto 

armazenamento e preparo das amostras para envio ao Núcleo Técnico Operacional. 

 

3- Instrumentos de trabalho:  

Durante o processo de coleta é utilizado o garrote para obstruir parcialmente a 

circulação e assim permitir que a veia seja encontrada e perfurada. 

Para o processo de punsão são utilizadas agulhas de diferentes calibres, seringas, 

escalpes e agulhas a vácuo. A utilização destes instrumentos varia de acordo com o exame a 

ser realizado e para cada um deles existe um procedimento descrito e disponibilizado em meio 

digital a cada colaborador envolvido no processo.  

Para a realização de exames micológicos que envolvem raspagem são utilizados 

bisturis e tesouras. A realização destes procedimentos também está descritos em manuais 

disponibilizados aos colaboradores.   

Durante o processo de coleta o movimento dos dedos é de pressão no momento de 

localização da veia e de pinça no momento de introdução do perfuro na veia. 

Para os processos de raspagem o movimento dos dedos é pinça para segurar o bisturi 

e de pressão para realizar a raspagem.  

 

4- Descrição das atividades: 

Para a execução da coleta o paciente se senta na cadeira e posiciona seu antebraço 

sobre o apoio. Neste momento o Coletador se posiciona em pé, de frente ao paciente. Com 

ambas as mãos amarra o garrote no braço do paciente e verifica a qualidade da veia, caso esta 

não esteja tão evidente solicita ao paciente que mude o braço. O apoio de antebraço é móvel, 

podendo ser disposto de ambos os lados da cadeira. 

Decidido o braço e posto o garrote, o instrumento perfurante que será utilizado na 

coleta e que foi anteriormente escolhido e separado é retirado de sua embalagem na frente do 

paciente para que este tenha certeza que o material não foi utilizado em outro procedimento e 

por fim inserido na veia do paciente.  



 

Cada exame realizado exige uma quantidade pré-definida de sangue, porém naqueles 

que necessitam de uma quantidade maior de sangue a perfuração ocorre apenas uma vez e 

mais de um tubo é utilizado. 

Ao término da coleta de sangue o perfuro é retirado do braço do paciente e 

descartado no descartador de perfurocortante fixado na parede a uma altura de 1,53m metros 

No local da perfuração no braço do paciente é posto um disco de algodão. A 

compressão no local é feita pelo próprio paciente. 

Todos os instrumentos utilizados no procedimento de coleta estão armazenados nas 

gavetas do armário localizado no box.  

Durante a amarração do garrote, a perfuração e a troca de tubos o Coletador 

permanece em pé de frente ao paciente com leve flexão de tronco. Uma flexão mais acentuada 

é desnecessária, pois o apoio de membro superior possui regulagem de altura permitindo 

assim que o braço do paciente fique em altura adequada. 

Uma maior flexão de tronco é exigida no momento de separação dos instrumentos 

que serão utilizados no procedimento. Estes ficam armazenados nas gavetas do armário 

localizado no box.  

O tempo de cada coleta varia entre 2 a 5 minutos e cada coletador em dias de grande 

movimento realiza em torno de 30 coletas. 

A jornada de trabalho dos Coletadores é de 6 horas diárias em uma escala de 6x1.  

Para este tipo de atividade o profissional permanece na posição de pé e parado, tendo 

a movimentação somente dos membros superiores. Para Itiro e Iida
6
, tal posição é considerada 

altamente fatigante porque exige muito trabalho estático da musculatura envolvida para 

mantê-la. 

Em decorrência disto, o aparecimento de doenças, como inflamação dos tendões e 

problema de varizes, pode acometer estes profissionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5- Análise preliminar do risco ergonômico (EWA): 

 

5.1- Área de trabalho 

         Quadro 1 – Análise do box de coleta conforme item 1- Área de trabalho - Método (EWA). 

Item 

Analisado 

Variável 

Observada 

Valor 

encontrado 
Caracterização  

1.1 
Área 

Horizontal 

 

60 cm 

 

 

62cm 

 

 

64cm 

a) Armário de gavetas onde estão armazenados os instrumentos 

encontra-se ao lado esquerdo do profissional, na área 2 (foto 1); 

b) Descartador de perfurocortantes encontra-se ao lado esquerdo do 

profissional na área de alcance 2, de até 70 cm. (foto 1); 

c) Nicho de madeira fixado na parede oposta a localização da cadeira 

do paciente encontra-se na área de alcance 3. É  necessário que o 

profissional se vire para pegar os objetos dispostos no local.  

(foto1) 

1.2 

Altura de 

Trabalho 

 

90 cm 

 

 

1,53m 

a) O armário localizado no box é utilizado para armazenamento dos 

instrumentos e sua superfície superior é utilizada para preparo dos 

instrumentos – Movimentos livres; 

b) O descartador de perfuro é utilizado no momento de descarte dos 

perfuros utilizados na coleta . (foto 1) 

1.3 
Distância 

visual 
N.A 

Atividade exige grande demanda visual. 

A altura varia de paciente a paciente e de profissional a profissional. 
Suporte de membro superior oferece regulagem de altura, porém uma 

determinada flexão de tronco torna-se necessário. 

1.4 
Espaço para 

as pernas 
N.A 

Espaço livre para a movimentação das pernas. 

 (foto 1). 

1.5 Assento N.A Trabalho realizado de pé. 

1.6 
Ferramentas 

Manuais 
N.A Todos os instrumentos oferecem fácil preensão e pega. 

 

 

5.2- Avaliação do risco ergonômico: 

Para avaliação do risco foi utilizada a tabela apresentada no manual para utilização 

do método (EWA)
1
 e levando em consideração suas recomendações, verifica-se que para a 

atividade de coleta de materiais existem algumas limitações tais como a altura do descartador 

de perfuros, altura do nicho de madeira, necessidade de flexão de tronco no momento da 

escolha dos instrumentos e no momento de punsão da veia do paciente, porém estas ações 

estão adequadas as necessidades da tarefa. 

 

 

 



 

Quadro 2 – Avaliação do risco  

1 O espaço de trabalho segue as recomendações ou é inteiramente ajustável pelo trabalhador. 

2 
Existem limitações em atender as recomendações, entretanto as posturas e movimentos de trabalho 

estão adequados às necessidades da tarefa. 

3 
Nem todas as recomendações são seguidas: as posturas, movimentos de trabalhos são, portanto, 

inadequadas. 

4 
Há grandes desvios em relação aos padrões recomendados. A organização do espaço força o 

trabalhador a usar posturas de trabalho ruins e tensas, bem como movimentos inadequados. 

Fonte: Manual EWA. 

 

5.3-  Risco de Acidente 

 Na avaliação do risco de acidente foram considerados os relatórios das ocorrências 

registradas pelo setor de Segurança do Trabalho da empresa. 

 No período analisado ocorreram 15 acidentes. Deste valor 10 foram com 

perfurocortantes no procedimento da coleta. 

 O quadro abaixo relaciona os riscos de acordo com as etapas do processo de coleta. 

                                                                                                         

               Quadro 3 – Análise do box de coleta  e atividade de Coletador conforme item 5 – Risco de          

Acidente  - Método (EWA). 

Item Analisado Caracterização  

Riscos  

mecânicos 

O descartador de perfurocortantes está fixado na parede a 

esquerda do Coletador exigindo que este cruze os braços 

no momento do descarte. (foto 1) 

Riscos causados 

 por falha de design 

Existem instrumentos perfurantes utilizados no 

procedimento de coleta sem trava de segurança para o 

momento do descarte 

Riscos relacionados 

 à atividade do trabalhador 

Coletas realizadas em crianças exigem excesso de 

atenção, pois em virtude do choro os pais costumam soltar 

o braço da criança antes do termino da coleta. A 

movimentação do braço do paciente pode ocasionar a 

perfuração do coletador 

  

 Levando em consideração as definições de risco de acidente trazidas no roteiro do 

método EWA, o risco é considerado grande em virtude de para que o acidente de trabalho seja 

evitado, o colaborador deve ser extremamente cuidadoso e seguir exatamente os regulamentos 

de segurança. O risco é aparente, e um acidente pode ocorrer a cada três meses conforme 

verificado no momento de análise dos Relatórios de Investigação de Acidentes de Trabalho. 



 

 Quanto à severidade pode ser considerada grave. Apesar das ocorrências analisadas 

não apresentarem afastamento dos colaboradores por mais de um mês a probabilidade de 

contaminação dos acidentados é grave. 

 

 

         

CONCLUSÃO 

 

A opção de investigar os acidentes de trabalho através da Análise Ergonômica do 

Trabalho possibilitou descobrir diversas variantes que interferem de forma significativa para o 

acontecimento dos acidentes.  

A Análise Ergonômica do posto de trabalho mostrou-se também uma excelente 

ferramenta não apenas na identificação da causa mas também na prevenção dos acidentes. 

Uma vez que, através da análise, situações de não conformidades podem ser identificadas, 

analisadas e com isso, criados planos de ações para a regularização das situações. 

A abordagem dos acidentes com instrumentos perfurocortante – vista pela ótica da 

Ergonomia – possibilitou conhecer as diferentes lógicas existentes no mesmo espaço de 

trabalho, trazendo à tona as dificuldades encontradas por todos. 

Finalmente, a contribuição que a Ergonomia pode dar à prevenção de acidentes com 

instrumentos perfurocortantes – dentro das limitações encontradas nas unidades investigadas 

– é a possibilidade de se construírem formas de intervenção com a participação de todos, onde 

a discussão conjunta dos problemas favoreça a proposição de soluções que possa efetivamente 

ser aplicada para reduzir as perfurações no ambiente de trabalho tornando a atividade de 

coleta de amostras biológicas uma atividade mais segura. 
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ANEXOS 

 

1. Manual de aplicação do método EWA. 

 


