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ACIDENTE COM
MATERIAL BIOLÓGICO
PASSO A PASSO PARA CONDUÇÃO
Acidente de
Trabalho com
MATERIAL
BIOLÓGICO?

SIM
AJUDA

O profissional
capacitado deverá:
Verificar se os cuidados com a área exposta do acidentado foram
realizados adequadamente;
Fazer uma rápida avaliação do acidente quanto ao material biológico
envolvido e potencial risco de contaminação;
Fazer o acolhimento da FONTE, explicando sobre o ocorrido e a
necessidade da realização de TESTES SOROLÓGICOS para melhor
condução do acidente, bem como fornecer as orientações pré e póstestagem solicitando a autorização para realização dos testes.
Assim como a fonte, o ACIDENTADO também dever ser acolhido e
orientado. Solicitar a autorização para realização dos testes.

Dada a ocorrência do
acidente,
comunique à chefia
imediata e solicite ajuda de
um profissional
capacitado para conduzir
os procedimentos de
acordo com o
PROTOCOLO

CASO HAJA RECUSA da
fonte em realizar os
testes sorológicos, a
condução do acidente
deve se dar como
ACIDENTE COM FONTE
DESCONHECIDA.

PROCEDER COM A REALIZAÇÃO DOS TESTES SOROLÓGICOS
(TESTES RÁPIDOS) DO ACIDENTADO E DA FONTE

Tendo os RESULTADOS em mãos, as seguintes
CONDUTAS devem ser tomadas :
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CONDUTAS MEDIANTES RESULTADOS
ATENÇÃO - IMPORTANTE!!!
- Independente dos Resultados sorológicos, CONSIDERAR O INTERESSE do
ACIDENTADO em realizar a PROFILAXIA (PEP).
- Caso o acidentado tenha resultados POSITIVOS, considerar a FONTE.
- ACIDENTADO E FONTE DEVERÃO SER ENCAMINHADOS PARA O CTA

HIV

FONTE
(PACIENTE)

POSITIVO

-OU

ACIDENTADO
(FUNCIONÁRIO)

---

NEGATIVO

---

FONTE DESCONHECIDA

NEGATIVO

---

POSITIVO

---

CONDUTAS
Realizar a PROFILAXIA IMEDIATAMENTE
TODA unidade de saúde deve ter no mínimo 2
DOSES do esquema profilático para fornecer ao
acidentado, pois o TEMPO OURO É DE 2 HORAS
A CONTAR DA OCORRÊNCIA.
Avaliar o RISCO do acidente e a possibilidade de
ofertar a PROFILAXIA para a FONTE.
Realizar o acolhimento do funcionário
orientando sobre o RESULTADO do teste
POSITIVO, e que este não é um diagnóstico.
Encaminhar ao CTA ou especialista de
preferência do funcionário para avaliação e
realização de novo teste para confirmação.

PROFILAXIA PARA HIV - PEP:

ESQUEMA PREFERENCIAL:Tenofovir(TDF)300mg/Lamivudina
(3TC)300mg 1 cp/dia/ Dolutegravir (DTG)50mg 1 cp/dia
Atenção: Evitar o uso de Tenofovir na presença de Insuf. Renal.
Dolutegravir
não
dever
ser
usado
em
associação
a
fenitoína,fenobarbital, oxicarbamazepina,carbamazepina, dofetilida
e pilsicainamida. Dolutegrafir pode aumentar a concentração
plasmática de Metformina.
ESSE ESQUEMA DEVE SER INDICADO PARA TODOS COM EXCEÇÃO DE
GESTANTES E MULHERES EM IDADE FÉRTIL. Para as mulheres em
idade fértil, só utilizar este esquema caso exista um método
contraceptivo eficaz (laqueadura, Implanon, DIU, histerectomia)
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CONDUTAS MEDIANTES RESULTADOS
HEP C
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POSITIVO

NEGATIVO
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-----
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NEGATIVO

SÍFILIS
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POSITIVO

-----

ACIDENTADO
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---

---
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ACIDENTADO
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-----
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POSITIVO

-----

CONDUTAS
Encaminhar ambos os casos para Avaliação e
Acompanhamento no CTA.
Caso ocorra soroconversão será iniciado
TRATAMENTO.

CONDUTAS
Analisar a situação VACINAL do acidentado. Se
VACINADO PARA HEPATITE B com resultado de
SOROCONVERSÃO (ANTI HBS REAGENTE)
nenhuma conduta precisa ser tomada.
Caso não apresente soroconversão, encaminhar
o funcionário para o CTA para avaliação do caso
e solicitação de Imunoglobulina (* prazo de 7
dias para ínicio da profilaxia)

ENCAMINHAR AO CTA para avaliação e
acompanhamento

CONDUTAS
ENCAMINHAR AO CTA para avaliação e
acompanhamento
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ORIENTAÇÕES FINAIS
Após serem tomadas as medidas emergenciais, o
profissional que estiver conduzindo o caso deverá:

Orientar o acidentado quanto as MEDIDAS PROFILÁTICAS secundárias: Manter
relações sexuais protegidas por até 30 dias após o acidente; Caso o acidentado seja
uma mulher em período de amamentação, deve-se orientar à suspensão da mesma;

Realizar o preenchimento da NAT (Notificação de Acidente de Trabalho) ou o pedido
de abertura de CAT (quando envolver servidores terceirizados) e encaminhar ao setor
de segurança do trabalho;

Realizar o preenchimento do SINAN e da Notificação de Acidente com material
biológico do MS e encaminhar à vigilância epidemiológica municipal (VE - Paulínia).

Orientar que o servidor deverá cumprir o acompanhamento no CTA por um período de
180 dias após o acidente, atendendo às convocações do setor.
O servidor acidentado deverá ser orientado a preencher o
FORMULÁRIO DE ACIDENTE COM MATERIAL BIOLÓGICO, disponível no link:

https://forms.gle/sgmXYRWdPeMeunag7
para que o setor de medicina ocuupacional faça o acompanhamento do acidentado.

ATENÇÃO ÀS MEDIDAS DE PREVENÇÃO!!!
HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS!
USO CORRETO DOS EPIS!
MANTER TODAS AS PRECAUÇÕES DE ACORDO COM CADA SITUAÇÃO.

