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1. Introdução
O entendimento da palavra “acidente” se dá por acontecimento casual, fortuito,
inesperado.
O acidente do trabalho, conforme dispõe o Art.19 da Lei 8.213/91, é aquele que
ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho,
provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou
redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.
Para caracterizar o acidente, é necessário estabelecer entre o dano e o agente
causador, estabelecendo assim, um nexo. Quando existir a ação direta do agente
como causa necessária à produção do dano, configurar-se-á o nexo causal. Por outro
lado, o nexo também estará caracterizado quando o agente não for a causa
necessária para o estabelecimento do dano, mas contribuir para o seu aparecimento
ou agravamento.
O acidente de trabalho abrange acidentes decorrentes de causas súbitas e
imprevistas, podendo ser classificados com típicos ou como decorrentes de doenças
que se instalam em razão dos processos de trabalho, conhecidas como Doenças
Ocupacionais.
Assim, divide-se o acidente do trabalho em:
a) Acidente típico/tipo e
b) Doenças Ocupacionais.
As Doenças Ocupacionais, por sua vez, se subdividem em:
b.1) Doença Profissional ou Tecnopatia: é a entidade mórbida desencadeada
pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade; e
b.2) Doença do Trabalho ou Mesopatia: é aquela adquirida em função de
condições especiais em que o trabalho é realizado.

A Lei 8.213/91 define também, fatos que podem ser equiparados a Acidente de
Trabalho, a constar a descrição do art. 21 da referida Lei:
I - O acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única,
haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua
capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua
recuperação;
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II - o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em
consequência de:
a) ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou
companheiro de trabalho;
b) ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa
relacionada ao trabalho;
c) ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de
companheiro de trabalho;
d) ato de pessoa privada do uso da razão; e
e) desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes
de força maior;
III - a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no
exercício de sua atividade;
IV - o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de
trabalho:
a) na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da
empresa;
b) na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar
prejuízo ou proporcionar proveito;
c) em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo quando financiada
por esta, dentro de seus planos para melhor capacitação da mão de obra,
independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de
propriedade do segurado;
d) no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela,
qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do
segurado. Conforme entendimento jurisprudencial acerca do tema, o
trabalhador deve estar no seu trajeto normal, ou seja, no caminho
habitualmente percorrido para ir ao trabalho ou voltando dele. Esse é conceito
adotado para Acidente de Trajeto.
Além disto, os §§ 1º e 2º do art. 21 fazem as seguintes considerações:
§ 1º Nos períodos destinados a refeição ou descanso, ou por ocasião da
satisfação de outras necessidades fisiológicas, no local do trabalho ou durante este,
o empregado é considerado no exercício do trabalho.
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§ 2º Não é considerada agravamento ou complicação de acidente do trabalho
a lesão que, resultante de acidente de outra origem, se associe ou se superponha às
consequências do anterior.
Importante destacar o art.20 da Lei 8.213/91, os casos em que não são
consideradas como doenças do trabalho a doença:
a) degenerativa;
b) inerente a grupo etário;
c) que não produza incapacidade laborativa; e
d) endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se
desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato
direto determinado pela natureza do trabalho.

2. Objetivo
Definir critérios, procedimentos, e fluxos a serem adotados quando da ocorrência de
acidentes de trabalho com servidores da Prefeitura Municipal de Paulínia.

3. Campo de Aplicação
Todas as áreas e setores de trabalho da Prefeitura Municipal de Paulínia.

4. Procedimentos a serem adotados em caso de acidente de trabalho
4.1 Acidente de Trabalho Típico


Diante da ocorrência de um acidente no ambiente de trabalho, o mais
importante é providenciar os primeiros socorros à vítima. Em caso de
urgência, deve-se chamar o APH – Paulínia (ligar 192) e após seguir com os
demais procedimentos deste protocolo. Se o acidente não caracterizar
urgência, cabe à chefia orientar que o servidor acidentado procure
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atendimento médico, que poderá ser realizado em UBS, no PS HMP ou
mesmo em unidades particulares caso o servidor prefira


A chefia imediata deve preencher a NAT e entrar em contato com os Técnicos
em Segurança do trabalho pelo telefone 3844-6388, para informar sobre o
acidente ocorrido e receber as orientações pertinentes;



Cabe aos Técnicos em Segurança do Trabalho investigar os acidentes,
produzir relatório detalhado e preencher o campo pertinente da CIAT, que
deverá ser entregue na DIMOP para sequência;



É dever da chefia imediata conhecer o conteúdo deste protocolo, bem como
mantê-lo à disposição no setor de trabalho, juntamente como os demais os
instrumentos necessários para a comunicação do acidente, além de oferecer
apoio e orientação quanto aos fluxos e procedimentos a serem adotados. Na
ocorrência de acidente de trabalho a comunicação deve ocorrer o mais
prontamente possível;



No caso de servidores da PMP, os acidentes de trabalho devem ser
comunicados ao DIEST e DIMOP – SMRH, através da NAT (ANEXO 5); no
caso de acidente com colaboradores de empresas terceirizadas, utilizar a
Notificação de Acidente para Empresas Terceirizadas (ANEXO 7) ou
impresso próprio se a mesma disponibilizar



Quando observadas possíveis situações de risco no ambiente de trabalho,
ainda que não tenha ocorrido acidente, a Segurança do Trabalho também
deve ser comunicada pela chefia, auxiliando na Prevenção de Ocorrências de
Acidentes no Trabalho;



Após o preenchimento da Comunicação de Acidente de Trabalho, o servidor
deve passar por atendimento médico na DIMOP, onde o médico do trabalho
vai avaliar e orientar o servidor, inclusive fazendo os encaminhamentos
necessários, e realizar o preenchimento da parte médica da CAT/CIAT,
encaminhando as vias para: 1.SMRH; 2.Prontuário; 3.DIEST; 4.Servidor; 5.
Chefia/local de trabalho
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4.2 Acidente de Trabalho envolvendo Material Biológico

A ocorrência de acidente com material biológico esta intrinsecamente
relacionada aos profissionais de saúde, não sendo uma característica exclusiva
destes. Acidentes desse tipo deverão ser conduzidos como casos de emergência
médica, uma vez que, poderá ser necessária a intervenção com medicação Profilática,
afim de evitar uma doença do trabalho. Sendo assim, todos os procedimentos
descritos no item 4.1 devem ser seguidos, além das medidas a seguir:
Cada unidade de trabalho que apresente risco biológico deverá possuir e
manter este Protocolo e demais instrumentos necessários para condução do acidente
à disposição dos trabalhadores, sendo de fácil acesso, e garantindo que haja pelo
menos dois profissionais capacitados para auxiliar na condução adequada do
acidente.
Cabe a chefia de cada setor, garantir que os profissionais participem de
Treinamentos e Atualizações de Protocolos, mantendo assim uma equipe de apoio
atualizada e capacitada para o atendimento das ocorrências que possam surgir.
Importante salientar que as medidas profiláticas não 100% eficazes, então é
fundamental que cada setor tenha protocolos de procedimentos a serem seguidos por
todos os profissionais, bem como haja a disponibilidade de treinamentos e
atualizações técnicas frequentes, de modo a prevenir a ocorrência de acidentes no
trabalho.
Outra medida de prevenção é o uso adequado dos equipamentos de proteção
coletiva e individual. A chefia tem como corresponsabilidade fiscalizar e exigir a
utilização dos mesmos. A segurança do trabalho deve garantir a disponibilidade, a
entrega, a capacitação dos trabalhadores para o uso dos EPIS/EPCS e demais
orientações que se fizerem pertinentes.

4.2.1 Cuidados com a área exposta

Quando ocorrer acidentes com material biológico, deve–se inicialmente realizar a
Lavagem exaustiva do local exposto com água e sabão. O uso de soluções
antissépticas degermantes pode ser feito. Nas exposições envolvendo mucosas (olhos,
boca e nariz), deve-se lavá-las apenas com agua ou solução salina fisiológica. Não
6
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devem ser realizados procedimentos que aumentem a área exposta, tais como cortes
e injeções locais. A utilização de soluções irritantes (éter, glutaraldeído, hipoclorito de
sódio) também está contraindicada.

4.2.2 Avaliação do Acidente sobre potenciais de Contaminação

Para avaliação adequada do Acidente devemos considerar:
Materiais Biológicos com Risco de Transmissão para o HIV (Vírus da
Imunodeficiência Humana), HBV (Vírus da Hepatite B) E HCV (Vírus da Hepatite
C):


Sangue e outros materiais que contenham sangue



Sêmen;



Fluidos vaginais;



Líquidos peritoneal, pleural, pericárdico, amniótico, líquor e liquido articular;



Líquor



Leite Materno.

Materiais biológicos sem Risco de Transmissão para o HIV, HBV E HCV:


Suor;



Lágrima;



Fezes;



Urina;



Saliva;



Vômitos;



Secreções nasais.

E atenção: todos os materiais citados apresentam risco se estiverem contaminados
com sangue.

Exposição com Risco de Transmissão do HIV, HBV E HCV:


Percutânea (agulhas e perfuro-cortantes)



Mucosas (exposição sexual, respingos em olhos, boca e nariz)



Cutânea, envolvendo pele não íntegra (presença de dermatites, feridas
abertas);



Mordeduras com presença de sangue.
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Exposição sem Risco de Transmissão do HIV, HBV E HCV:


Cutânea em pele integra



Mordedura sem presença de sangue

4.2.3 Riscos ocupacionais na exposição a materiais biológicos

O risco ocupacional após exposições a materiais biológicos é variável e
depende do tipo de acidente e de outros fatores, como gravidade, tamanho da
lesão, presença e volume de sangue envolvido, além das condições clínicas do
paciente-fonte e uso correto da profilaxia pós exposição. Caberá ao profissional
capacitado para condução do acidente com material biológico colher o maior número
de informações dos envolvidos no acidente para fundamentar as condutas pósacidente.
O risco de infecção por HIV pós-exposição ocupacional com sangue
contaminado é de aproximadamente 0,3% para acidentes percutâneos e de 0,09%
em exposições à mucosas. No caso de exposição ocupacional ao vírus da HEPATITE
B, o risco de hepatite clínica varia entre 22 a 31% e o da evidência sorológica de
infecção de 37 a 62%. Quando o paciente-fonte apresenta somente a presença de
HBsAg (HBeAg negativo), o risco de hepatite clínica varia de 1 a 6% e o de
soroconversão de 23 a 37%. Quanto ao HCV, o risco de transmissão ocupacional
após

um

acidente

percutâneo

com

paciente-fonte

HCV

positivo

é

de

aproximadamente 1,8% a 10%, estando este risco fortemente relacionado a
exposições percutâneas.

4.2.4 Medidas profiláticas nos acidentes com material biológico

A vacinação pré-exposição contra a hepatite B é a principal medida de
prevenção do adoecimento ocupacional entre profissionais de saúde. Está indicada
para todos aqueles que podem estar expostos aos materiais biológicos durante suas
atividades, inclusive os que não trabalham diretamente na assistência ao paciente
como, por exemplo, as equipes de higienização e de apoio.
A vacina atual para Hepatite B é aplicada no esquema de três doses, com
intervalos de zero, um e seis meses; o esquema de zero, um e dois meses pode ser
8
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utilizado em situações em que a imunização rápida seja necessária, pois os anticorpos
protetores são observados em quase todos os vacinados a partir do terceiro mês. É
esperado o desaparecimento do título de anticorpos ao longo do tempo, mas a
imunidade está mantida. Cerca de 95% a 99% atingem níveis protetores de
anticorpos. Após completar o esquema vacinal deve realizar-se a dosagem de AntiHBsAg para conhecimento se o indivíduo apresentou efeito respondedor.
Após obter-se uma dosagem de Anti-HBsAg>10 UI/l não estão indicadas
dosagens posteriores. As pessoas que fizeram um esquema vacinal completo e não
responderam à vacinação, ou seja, Anti-HBs<10 UI/L, devem realizar um segundo
esquema vacinal, com dosagem de anti-HBs 1 a 2 meses após o término da
vacinação, não ultrapassando 6 meses.
Se ainda persistirem não-respondedoras, não são indicadas outras doses da
vacina convencional, no entanto pode ser utilizada a vacina “hiperantigênica”. Neste
caso, para os trabalhadores da Prefeitura Municipal de Paulínia, eles serão
encaminhados para avaliação no CRIE (Centro de Referência de Imunobiógicos
Especiais) da UNICAMP. Não há nenhuma restrição quanto às atividades laborais,
para as pessoas que não responderam à vacinação para hepatite B.
Acidentes que apresentem alta probabilidade de transmissão para o HIV (fonte
sabidamente positiva ou fonte em provável em janela imunológica) DEVE ser indicado
a medicação para PROFILAXIA DO HIV, devendo ser iniciada imediatamente,
idealmente nas PRIMEIRAS 2 HORAS após a exposição, e como LIMITE AS 72
HORAS SUBSEQUENTES.
Nos casos de exposição ao vírus da HEPATITE C ainda não há profilaxia
disponível.
Todo o caso de Acidente com Material Biológico, deverá ser considerado uma
EMERGÊNCIA MÉDICA, e atenção devida deverá ser garantida tanto para o
acidentado como para a fonte.

4.2.5 Procedimentos a serem adotados na ocorrência de acidente com
MATERIAL BIOLÓGICO

Na ocorrência do acidente de trabalho que tenha material biológico envolvido,
deverá o acidentado comunicar imediamente outro profissional ou a chefia para auxílio
9
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na execução dos procedimentos deste protocolo. A fonte, quando CONHECIDA deve
ser comunicada do ocorrido e deverá aguardar as condutas subsquentes. NUNCA,
JAMAIS, dispense a fonte sem dar sequência ao protocolo de atendimento.
A primeira conduta a ser tomada é explicar o ocorrido à fonte, indagando sobre
possível quadro de janela imunológica. Caso o acidente ofereça risco também a fonte,
é necessário a investigação do acidentado e o encaminhamento da fonte para
acompanhamento. Após o esclarecimento sobre o acidente ocorrido, acidentado e
fonte devem assinar o TERMO DE CONSENTIMENTO (ANEXO 4), autorizando a
realização dos testes sorológicos.
Devem ser realizados os seguintes Testes Sorológicos (Teste rápido): HIV,
HEPATITE B, HEPATITE C e SÍFILIS tanto para o acidentado quanto para a fonte.
Os testes podem ser realizados na Unidades Básicas de Saúde, no HMP ou no CTA.
O ideal é que seja prontamente realizado na unidade de ocorrência. Caso sua unidade
não tenha profissional capacitado para auxiliar no momento da ocorrência do acidente,
o acidentado e a fonte deverão ser encaminhados imediamente para o CTA (O CTA
funciona das 07 às 16 horas nos dias úteis). Na impossiblidade de ofertar a realização
dos testes rápidos, ofertar, ofertar as primeiras doses da medicação profilática e
encaminhar para o CTA.
Por ser uma EMERGÊNCIA MÉDICA, é necessário que as condutas sejam
tomadas o mais rápido possível, por isso, caso a sua unidade não tenha um
profissional capacitado para realização dos testes, entre em contato com a Secretaria
de Saúde para providências.
Após a realização dos testes e da conduta inicial, o acidentado e a fonte
deverão ser encaminhados ao CTA para continuidade do atendimento, avaliação
especializada e seguimento do caso. TODOS os servidores que sofreram acidente
com material biológico deverão dar seguimento no CTA. Utilizar o formulário de
encaminhamento disponível no ANEXO 9.
Com os resultados dos testes realizados em mãos, o profissional que estiver
conduzindo o caso deverá:


Fornecer a primeira dose da PROFILAXIA PARA HIV caso a fonte seja
positiva para o HIV ou desconhecida. Caso o profissional acidentado tenha
resultado POSITIVO para HIV, o acidente deverá ser bem avaliado quanto
ao potencial de transmissão para a fonte. Caso haja risco de contaminação
10
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para a fonte, esta deverá iniciar com a profilaxia e ser referenciada para
seguimento e acompamento no CTA.


Independente dos resultados dos testes, deve-se levar em consideração o
INTERESSE do acidentado em fazer uso da PROFILAXIA.



ATENÇÃO: No caso do acidentado ou fonte apresentarem um resultado
POSITIVO para HIV importante indagar se o mesmo ja tinha conhecimento do
resultado, e no caso de possível novo diagnóstico, fazer o encaminhamento
para o CTA a fim de dar seguimento e acompanhamento adequados. É
imprescindivel garantir, nesses casos, a ética e o direito ao sigilo. No caso de
um dos envolvidos ser positivo para HIV é importante registrar a medicação
em uso e encaminhar a informação para o CTA.



Caso os resultados dos testes sejam positivos para Hepatite B, Hepatite
C ou Sífilis: referenciar acidentado e fonte para avaliação no CTA. As
demais medidas profiláticas serão tomadas na unidade. Lembrando que
não existe profilaxia para Hepatite C e se o acidentado tiver o Anti HBS
REAGENTE estará imune para a Hepatite B.



O acidentado deverá ser aconselhado pelo profissional que conduziu o caso
quanto ao uso de preservativo nas relações sexuais por 30 dias e mulheres
que estejam amamentando deverão suspender a amamentação.



Os resultados

A Requisição para realização dos Testes Sorológicos a ser utilizada nos casos
de Acidente com Material Biológico deverá ser feita em impresso próprio conforme
disponível no ANEXO 3.
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4.2.6 Profilaxia para o HIV

12
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Nos casos em que não for possível a utilização do Esquema Preferencial,
esquemas alternativos poderão ser utilizados:
1. Impossibilidade de Tenofovir:

Zidovudina (AZT)300mg/Lamivudina (3TC)150mg 1cp-12/12h
Dolutegravir (DTG) 50mg 1cp/dia.

2. Impossibilidade de dolutegravir:
Tenofovir (TDF)300mg/Lamivudina (3TC)300mg 1 cp/dia
Atazanavir (ATV) 300mg 1cp/dia
Ritonavir (r) 100mg 1cp/dia
Atenção: evitar o uso de inibidores de bomba de prótons (omeprazol) e antagonistas e receptores de H2
(ranitidina, cimetidina).

3.Impossiblidade de dolutegravir e atazanavir/ritonavir:
Tenofovir (TDF)300mg/Lamivudina (3TC)300mg 1 cp/dia
Darunavir (DRV) 600mg 1cp 12/12h
Ritonavir (r) 100mg 1cp/dia

4. Gestantes (<14 semanas) ou mulheres em idade fértil sem método
contraceptivo eficaz:
Tenofovir (TDF)300mg/Lamivudina (3TC)300mg 1 cp/dia
Atazanavir (ATV) 300mg 1cp/dia
Ritonavir (r) 100mg 1cp/dia

5. Gestantes (>14 semanas):
Tenofovir (TDF)300mg/Lamivudina (3TC)300mg 1 cp/dia
Raltegravir (RAL)400mg 1 cp 12/12h
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4.2.7 Acompanhamento Clínico e Sorológico

O servidor acidentado com material biológico deverá ser acompanhado e
monitorado pelo CTA e pelo DIMOP por até 6 meses após a ocorrência do acidente.

4.3 Acidente de Trajeto

Deverão ser adotados todos os procedimentos descritos no item 5.1
Nos casos de acidente de trajeto, deverá o acidentado, anexar cópia do Boletim de
Ocorrência, ou documento equivalente.

4.4 Acidente de Trabalho envolvendo empresas terceirizadas

Nos casos em que o Acidente de trabalho ocorrer com empresas terceirizadas,
caberá a Empresa determinar o Fluxo de Acidente a ser seguido.
Acidentes com material biológico deverão seguir o mesmo padrão de procedimento
adotado para os profissionais da Prefeitura Municipal de Paulínia, porém o Atendimento
Médico deverá ser realizado pela Saúde Ocupacional da Empresa Terceirizada.
As Unidades de Saúde da Prefeitura Municipal de Paulínia dispõem de um
formulário para Requisição de Abertura de CAT para ser utilizado nos casos em que o
acidente ocorrer com funcionário de empresa terceirizada (ANEXO 7).

5. Orientações Finais
5.1 NAT (Notificação de Acidente de Trabalho)

Deverá ser preenchida em 5 vias e destinadas conforme a seguir:
1ªVia – Branca: DIMOP – Prontuário do Servidor
2ªVia – Amarela: DIEST – Segurança do Trabalhador
3ªVia – Azul: Laboratório
4ªVia – Verde: Acidentado
5ªVia – Rosa: Chefia do Acidentado
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5.2 Ficha de Notificação do SINAN (Sistema Nacional de Atendimento Médico,
Vigilância)
Deverá ser emitida em casos de acidente com material biológico ou acidentes
graves (acidente com mutilações e acidentes fatais) e encaminhada à Vigilância
Epidemiológica do Município.

5.3 Medidas de Prevenção

As medidas de PREVENÇÃO são o ponto-chave de preservação e promoção à saúde
do trabalhador.
Cabe ao empregador garantir o acesso às informações e treinamentos para a
excelência da implantação dessas medidas.
Às chefias, cabe o incentivo à capacitação e a convocação para cumprimento das
medidas de prevenção, bem como a fiscalização e comunicação aos setores cabíveis
quando os locais ou condições de trabalho ofereçam risco ou prejuízos à saúde e
segurança do trabalhador.
E, ao trabalhador, cabe manter-se atualizado através da participação em treinamentos
e do conhecimento de boas práticas profissionais, desenvolver a consciência da
importância da prevenção no ambiente de trabalho e seguir as recomendações de
trabalho seguro contidas neste protocolo, na legislação como um todo e principalmente
na NR32.

6. Referências Bibliográficas
Lei 8.213/1991 (Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras
providências). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8213cons.htm

NR 1 - DISPOSIÇÕES GERAIS e GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS.
Disponível em: https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/Arquivos_SST/SST_NR/NR-01atualizada-2020.pdf
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NR 7 - PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL. Disponível
em: https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/Arquivos_SST/SST_NR/NR-07.pdf

NR 32 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM SERVIÇOS DE SAÚDE. Disponível
em: https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/Arquivos_SST/SST_NR/NR-32.pdf

Manual de Acidente de Trabalho. INSS -DIRETORIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR
MAIO/2016. Disponível em: http://www.abramt.org.br/k/downloads/12141696.pdf

RECOMENDAÇÕES PARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE EXPOSIÇAO
OCUPACIONAL A MATERIAL BIOLÓGICO: HIV E HEPATITES B e C. Disponível em:
http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/manuais/seguranca%20e%20saude%20no%20tr
abalho/RECOMENDAES%20PARA%20ATENDIMENTO%20E%20ACOMPANHAMENT
O%20DE%20EXPOSIO%20OCUPACIONAL%20A%20MATERIAL%20BIOLGICO%20HI
V%20E%20HEPATITES%20B%20e%20C.pdf

PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS PARA PROFILAXIA PÓSEXPOSIÇÃO (PEP) DE RISCO À INFECÇÃO PELO HIV, IST E HEPATITES VIRAIS
Disponível

em:

http://www.aids.gov.br/system/tdf/pub/2016/59183/pcdt_pep_2018_web_28_05_2018.pdf
?file=1&type=node&id=59183&force=1

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações
Programáticas Estratégicas. Exposição a materiais biológicos. Brasília, DF: Ministério da
Saúde, 2006.Disponível em:
http://renastonline.ensp.fiocruz.br/sites/default/files/Protocolo_acidente_material_biologic
o.pdf
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ANEXO 1 – PASSO A PASSO PARA CONDUÇÃO DE ACIDENTE COM
MATERIAL BIOLÓGICO
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ANEXO 2 – CONDUTAS MEDIANTE RESULTADOS
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ANEXO 3 – REQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS
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ANEXO 4 – TERMOS DE CONSENTIMENTO
Termo de Consentimento Informado (PACIENTE – FONTE)
Informamos que durante o atendimento neste Serviço de Saúde um funcionário foi vítima
de um acidente onde houve contato com seu material biológico. Com o objetivo de evitar
tratamentos desnecessários e prevenir situações de risco, estamos solicitando autorização para
que seja realizado os seguintes TESTES SOROLÓGICOS: HIV, Hepatite B e C e Sífilis, de acordo com
o procedimento padrão da unidade de atendimento. O benefício que você poderá vir a ter é
receber informações sobre essas doenças citadas, orientação e encaminhamento para tratamento
se for o caso.
Todas as informações serão mantidas em sigilo, servindo unicamente para orientar a condução do
tratamento do funcionário acidentado. Você terá direito ao conhecimento de seus resultados.
Caso você não concorde com a realização dos testes, esta decisão não causará prejuízo em seu
atendimento nesta instituição.
Eu, _____________________________________________, RG _________________ após ter sido
adequadamente informado do objetivo desta solicitação e dos procedimentos ao quais serei
submetido, ( ) CONCORDO, ( )NÃO CONCORDO que sejam realizados os testes sorológicos acima
descritos.
Tel: _________________ ou End:___________________________________________

Paulínia, ___ de ______________ de ___________.

_____________________________________
(Assinatura do paciente)
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Termo de Consentimento Informado (Acidentado)

Mediante a ocorrência de Acidente com material biológico, faz-se necessário a adoção de
medidas profiláticas para a proteção da saúde do trabalhador. Com o objetivo de evitar
tratamentos desnecessários e prevenir situações de risco, estamos solicitando autorização para
que sejam realizados os seguintes TESTES SOROLÓGICOS: HIV, Hepatite B e C e Sífilis, de acordo
com o procedimento padrão da unidade de atendimento. O benefício que você poderá vir a ter é
receber informações sobre essas doenças citadas, orientação e encaminhamento para tratamento
se for o caso.
Todas as informações serão mantidas em sigilo. Você terá direito ao conhecimento de seus
resultados.
Eu, _____________________________________________, RG _________________ após ter sido
adequadamente informado do objetivo desta solicitação e dos procedimentos ao quais serei
submetido, ( )CONCORDO, ( )NÃO CONCORDO que seja coletado meu sangue para realização
dos exames diagnósticos acima descritos. E também ( )Autorizo ( )Não Autorizo Contato para
eventual necessidade de convocação para resultados de exames.
Tel: _________________ ou End:___________________________________________

Paulínia, ___ de ______________ de ___________.

_____________________________________
(Assinatura do acidentado)
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Termo de Consentimento Informado (Acidentado)
PROFILAXIA PÓS-EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL AO HIV

Eu, _____________________________________________, estou de acordo em me submeter
à PROFILAXIA PÓS-EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL AO HIV adotada por este serviço de saúde, após
ter sido exposto ao contato com material biológico e recebido as seguintes informações:
1- Que existe risco de transmissão de HV pós-exposição ocupacional;
2- Qual é a quimioprofilaxia indicada para o grau de risco de exposição;
3- Os conhecimentos sobre a quimioprofilaxia pós-exposição ocupacional ao HIV são
limitados;
4- Não existem dados suficiente quanto à toxidade em pessoas sem infecção por HIV ou que
estão grávidas;
5- Algumas ou todas as drogas da quimioprofilaxia podem não ser toleradas;
6- Recebi informações sobre os efeitos adversos que as medicações poderão causar;
7- Fui orientado sobre a importância de comparecer às consultas nas datas determinadas
para a realização dos exames de controle, assim como para informar qualquer
manifestação que possa ocorrer em relação ao uso da profilaxia indicada.

Paulínia, ___ de ______________ de ___________.

_____________________________________
(Assinatura do acidentado)
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ANEXO 5 – NOTIFICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO
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ANEXO 6 – SINAN

25

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
DIMOP – DIVISÃO DE MEDICINA OCUPACIONAL E PERÍCIAS

Nº 01/2020
Revisão: 01

PROTOCOLO – ACIDENTE DE TRABALHO

26

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
DIMOP – DIVISÃO DE MEDICINA OCUPACIONAL E PERÍCIAS

Nº 01/2020
Revisão: 01

PROTOCOLO – ACIDENTE DE TRABALHO

ANEXO 7- ABERTURA DE CAT DE EMPRESAS TERCEIRIZADAS
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ANEXO 8- ORIENTAÇÕES FINAIS
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ANEXO 9 – ENCAMINHAMENTO PARA O CTA (CENTRO DE TESTAGEM E
ACONSELHAMENTO)
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