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RESUMO: As hepatites virais são doenças infecciosas sistêmicas causadas por diferentes 

agentes etiológicos que tem em comum o tropismo específico das células hepáticas humanas. 

Como consequência desse ataque ao fígado, a patologia viral compromete a saúde humana ao 

ter uma alta taxa de cronicidade, sendo potencialmente fatal, podendo evoluir para quadros 

críticos de cirrose e carcinoma hepatocelular. Dentre as formas de transmissão está a aquisição 

viral por via sanguínea decorrente de acidentes de trabalho. Profissionais da saúde estão 

suscetíveis à doença viral caso entrem em contato com o sangue de um portador. No entanto, 

para evitar e prevenir tal forma de contaminação, a NR-32 surge como medida de proteção à 

segurança e à saúde dos trabalhadores. O uso de luvas de proteção e demais equipamentos de 

segurança individual (EPI’s), bem como o calendário vacinal em dias fazem parte da norma 

reguladora. Objetivos: Assim, os objetivos foram descrever o aumento dos casos de hepatite 

viral por acidente de trabalho, bem como correlacionar com a cobertura vacinal da doença no 

Brasil. Metodologia: Foi realizada uma avaliação retrospectiva em um período de dez anos 

(2005 a 2014) em base de dados do Ministério da Saúde (DATASUS) sobre os casos de hepatite 

decorrente de acidente de trabalho. Foi considerada para este estudo a Classificação Estatística 

Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID10) B15 (Hepatite A), 

B16 (Hepatite B), B17.1 (Hepatite C), B17.8 (Hepatite D) e B17.2 (Hepatite E), bem como as 

imunizações 099 (Hepatite B em < 1mes), 073 (Hepatite B) e 096 (Hepatite A).Neste item 

foram considerados indivíduos de ambos os sexos, sem distinção de idade, que se enquadravam 

ao CID10, nas regiões nordeste, sudeste, sul e centro-oeste. A região norte foi desconsiderada 

por não haver todos dados registrados no intervalo de tempo da pesquisa. 

Resultados/Discussão: Notou-se um aumento de 85,18% dos casos de hepatite viral de 2005 a 
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2014 por via de aquisição de acidente de trabalho, numa somatória significativa das regiões 

brasileiras consideradas. Tal fato resulta em um problema grave de saúde pública e deve ser 

colocado em discussão pelos Ministérios do Trabalho e Saúde. Conclusão: O presente estudo 

permitiu verificar o perfil das ocorrências de hepatite por acidente de trabalho em relação ao 

tempo, assim como a cobertura vacinal no Brasil, concluindo e demonstrando a importância da 

aderência à vacinação e o cumprimento da NR-32 para fins de prevenção da doença viral pelos 

trabalhadores da área da saúde.  


