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1. INTRODUÇÃO 

 
 

 O objetivo deste documento é descrever os cuidados necessários para evitar a 

contaminação do vírus da imunodeficiência humana (HIV) e dos vírus da hepatite B e C, no 

ambiente de trabalho e em acidentes com material biológico. Serão apresentadas as 

recomendações de precauções universais, bem como os procedimentos que deverão ser 

seguidos após exposição ocupacional a material biológico potencialmente contaminado. 

          O acidente ocupacional com exposição ao material biológico tem sido um grande 

problema de saúde, tanto para empregadores como para trabalhadores de saúde. A 

organização e estruturação da atenção integral ao acidentado são preocupações dos 

serviços ligados à prestação de assistência à saúde, e ainda dos trabalhadores 

potencialmente expostos ao risco biológico. 

Os acidentes de trabalho com sangue e outros fluidos potencialmente 

contaminados devem ser tratados como casos de emergência, uma vez que as 

intervenções para profilaxia da infecção pelo HIV e hepatite B necessitam ser iniciadas 

logo após a ocorrência do acidente (idealmente até 2 horas após) para a sua maior 

eficácia. 

É importante ressaltar que as profilaxias pós-exposição não são totalmente eficazes. 

Assim, a prevenção da exposição ao sangue ou a outros materiais biológicos é a principal e 

mais eficaz medida para evitar a transmissão do HIV e dos vírus da hepatite B e C. Portanto, 

ações educativas permanentes e medidas de proteção individual e coletiva são 

fundamentais. 

 

 

2. OBJETIVO 
 
 

A Revisão deste Protocolo de Atendimento ao Acidentado com Material Biológico 

tem como objetivo normatizar e esclarecer aos profissionais de saúde o atendimento ao 

acidentado no Município de Guarulhos, estabelecendo: 
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• Os critérios para atendimento a ser prestado ao acidentado em exposição 

ocupacional ou não a material biológico; 

• A organização e estruturação da rede de atendimento ao acidentado em exposição 

ocupacional ou não a material biológico; 

 

• O fluxograma do atendimento e notificação dos casos de ocorrência de acidente com 

material biológico. 

 

 

3. RISCO OCUPACIONAL 
 

 

Alguns dos principais fatores de risco ocupacional estão relacionados ao próprio 

acidente, à fonte contaminadora ou “doadora” e ao receptor acidentado.  

São também fatores determinantes do grau de risco os tipos de exposição 

(percutânea, mucosa ou cutânea), o tipo de fluido envolvido (sangue ou fluidos corpóreos), a 

concentração de agentes patógenos no fluido, a gravidade da exposição (profundidade, 

extensão e tecido envolvido), fatores físicos (temperatura, pH e umidade) e, ainda, o tempo 

do espécime (isto é, o tempo entre a exposição e a retirada do espécime do paciente).  

O risco médio de se adquirir o HIV é de, aproximadamente, 0,3% após exposição 

percutânea, e de 0,09 % após exposição mucocutânea.  

Esse risco foi avaliado em situações de exposição a sangue; o risco de infecção 

associado a outros materiais biológicos é inferior, ainda que não seja definido. 

O risco de transmissão após exposição da pele íntegra a sangue infectado pelo HIV é 

estimado como menor do que o risco após exposição mucocutânea. 

O uso de anti-retrovirais (ARV) como profilaxia, imediatamente após o acidente, 

reduz em até 81% o risco de soroconversão pós-exposição, visando ampliar a proteção para 

o profissional acidentado. 

Os estudos têm demonstrado que, a grande maioria dos casos de transmissão 

ocupacional do HIV ocorreu após exposição a amostras frescas. 

A probabilidade de infecção pelo vírus da hepatite B após exposição percutânea é 

significativamente maior do que a probabilidade de infecção pelo HIV, podendo atingir até 
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40% em exposições onde o paciente - fonte apresente sorologia HBsAg reagente. Para o 

vírus da hepatite C, o risco médio é de 1,8%. 

No Brasil, a utilização da vacina para hepatite B é recomendada para aos estudantes 

da área de saúde antes de iniciarem os estágios e profissionais de saúde no momento de sua 

admissão. 

Após exposição ocupacional a material biológico, mesmo para profissional não 

Respondedor, ou seja, pessoa que não atinge o nível adequado de anticorpos Anti-HBs 

(≥10Ul/L), o uso da vacina, associado ou não a imunoglobulina humana anti-hepatite B 

(IGHAHB) para hepatite B, é uma medida que, comprovadamente, reduz o risco de infecção 

(VIDE ANEXO E). 

É importante ressaltar que não existe intervenção específica para prevenir a 

transmissão do vírus da hepatite C após exposição ocupacional ou não. 

Diante deste cenário, a prevenção ainda é a melhor das alternativas. Os profissionais 

de saúde ou não e munícipes, estão expostos a um variado elenco de riscos biológicos, e por 

isso, o exercício da “segurança no manejo de produtos e técnicas biológicas”, como se define 

a biossegurança, requer abordagem multidisciplinar. 

O gerenciamento e controle das doenças ocupacionais resultantes de exposição a 

agentes biológicos presentes no local de trabalho são parte importantíssima das atividades 

de educação e prevenção dessas doenças, pelos serviços de saúde. 

 

 

4. ASPECTOS LEGAIS 
 

 

Todos os acidentados, inclusive os sujeitos ao Regime Jurídico Único dos Funcionários 

da União, dos Estados e dos Municípios devem ser devidamente notificados aos setores 

competentes.  

Os acidentes ocorridos com empregados regidos pela CLT, de empresas privadas, 

devem ser comunicados em formulário próprio, denominado CAT – Comunicação de 

Acidente de Trabalho, em 24 horas. 

Nos empregados do serviço público, a prova do acidente será feita no prazo de 10 

dias, prorrogável quando as circunstâncias o exigirem, conforme recomenda o artigo 214 da 
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Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que trata do Regime Jurídico dos Servidores Civis 

públicos da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais.  

Os funcionários dos Estados e dos Municípios devem observar Regimes Jurídicos 

Únicos que lhes são específicos. 

De forma mais ampla, a proteção da saúde do trabalhador fundamenta-se nas 

seguintes bases legais: 

 

• Constituição Federal do Brasil de 1988, na seção que regulamenta o Direito à Saúde, 

que inclui no seu “Artigo 200 - Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras 

atribuições, nos termos da lei (...) II – Executar as  

ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador, 

(...). 

• Lei Orgânica da Saúde – LOS (Lei n° 8.080/90), que regulamenta o SUS em seu artigo 

6°: 

 § 1°- Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar, 

diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários 

decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e de prestação de 

serviços de interesse da saúde (...). 

§ 2°- Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que 

proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos 

fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a 

finalidade de reconhecer e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças 

ou agravos. 

§ 3°- Entende-se por saúde do trabalhador, para fins desta lei, um conjunto de 

atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância 

sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à 

recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e 

agravos advindos das condições de trabalho (...). 

• Legislação Trabalhista Brasileira no âmbito da iniciativa privada: Lei Federal 6514 de 

22/12/1977(que alterou o capítulo V, do título II da Consolidação das Leis do 

Trabalho aprovada pelo Decreto-Lei 5.452 de 01/05/1943) e suas Normas 
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Regulamentadoras estabelecidas pelo Ministério do Trabalho através da Portaria 

3214 de 08/06/1978, aqui destacadas apenas as que focam a área de biossegurança: 

NR4, NR5, NR6, NR7, NR9 e NR15. 

• Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, a fundamentação legal encontra amparo 

nas seguintes Leis, Decretos e Resoluções: Leis nº 8.212, e 8.213, de 24 de julho de 

1991, em seu “Artigo 22 - A empresa deverá, comunicar o acidente de trabalho à 

Previdência Social até o 1º(primeiro) dia útil seguinte ao da ocorrência e, em caso de 

morte, de imediato, à autoridade competente, sob pena de multa variável entre o 

limite mínimo e o limite máximo do salário de contribuição, sucessivamente 

aumentada nas reincidências, aplicada e cobrada pela Previdência Social” e seus 

parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º. Portaria GM nº 5.051, de 26 de fevereiro de 1999; Portaria 

GM nº 5.073, de 05 de março 1999 e Resolução CNPS nº 1.101, de 16 de julho de 

1998. Além da OS INSS/DSS n° 621, de 05 de maio de 1999. 

• Lei Estadual n° 10.083/98 de 23/09/1998 – Código Sanitário do Estado de São Paulo 

que coloca a disposição dos cidadãos, um instrumento legal que os habilitam a exigir 

das Secretarias de Estado e Municipais de Saúde ou no Ministério Público e na 

justiça, os  seus  direitos  por  melhores  condições  de vida (ambientais e trabalho) 

de consumidor de bens e produtos que interferem em sua saúde e por acessos a 

serviços de proteção de sua saúde. 

• Resolução SS- 63 de 30-04-2009 que regulamenta o fluxo de notificações de agravos 

á saúde do trabalhador, no âmbito do Estado de São Paulo. 

• Portaria Federal do Ministério da Saúde n º 1.679 de 19 de setembro de 2002 que 

dispõe sobre a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (RENAST). 

A Portaria prevê a organização e implantação de Centros de Referência em Saúde do 

Trabalhador, tanto de abrangência estadual, como regional. Estas unidades serão 

implantadas nas capitais, regiões metropolitanas ou com grande concentração de 

trabalhadores e integradas à rede de serviços do SUS, da atenção básica à alta 

complexidade. Estas ações fazem parte de uma estratégia prioritária da Política 

Nacional de Saúde do Trabalhador no SUS. 
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• Portaria Federal do Ministério da Saúde Nº 777 de 28/04/2004, que dispõe sobre 

procedimentos técnicos para a notificação compulsória de agravos à saúde do 

trabalhador em Rede de Serviços Sentinela Específica, no Sistema Único de Saúde. 

Em seu “Artigo 1º- Regulamentar a notificação compulsória de agravos à saúde do 

trabalhador - acidentes e doenças relacionados ao trabalho – em rede de serviços 

sentinela específica”, ..... Considerados agravos de notificação compulsória, para 

efeitos desta portaria: ....” III - Acidente com Exposição a Material Biológico;” e ainda 

a elaboração de Ficha de Notificação, a ser padronizada pelo Ministério da Saúde, 

segundo o fluxo do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). 

• Portaria Federal do Ministério da Saúde Nº 104 de 25/01/2011, que define as 

terminologias adotadas em legislação nacional, conforme o disposto no Regulamento 

Sanitário Internacional 2005(RSI 2005), a relação de doenças, agravos e eventos em 

saúde pública de notificação compulsória em todo território nacional e estabelece 

fluxo, critérios, responsabilidades e atribuições dos profissionais e serviços de saúde. 

• Portaria Federal do Ministério da Saúde Nº - 204, de 19/02/2016, que define a Lista 

Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública 

nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional. 

• Orientações Gerais quanto à Legislação Trabalhista: Apesar de serem regimes 

jurídicos diferenciados que regem a categoria dos trabalhadores públicos e privados, 

em ambas as codificações, há a necessidade de ser feita a comunicação do acidente 

de trabalho, sendo que para a legislação privada essa comunicação deverá ser feita 

em 24hs, por meio do formulário denominado CAT -  Comunicação  de Acidente de 

Trabalho. O Regime Jurídico Único (RJU) dos funcionários da União, Lei n.º 8.112/90, 

regula o acidente de trabalho nos artigos. 211 a 214. O “Artigo 211- Será licenciado, 

com remuneração integral, o servidor acidentado em serviço”, o “Artigo 212- 

Configura acidente em serviço o dano físico ou mental sofrido pelo servidor, que se 

relacione, mediata ou imediatamente, com as atribuições do cargo exercido ... ”, o 

“Artigo 213- O servidor acidentado em serviço que necessite de tratamento 

especializado poderá ser tratado em instituição privada, à conta de recursos públicos, 

... ” o “Artigo 214- A prova  do  acidente  será  feita no prazo de 10 (dez) dias, 
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prorrogável  quando  as  circunstâncias o exigirem.”, isto é, sendo o fato classificado 

como acidente de trabalho deverá ser comunicado até 10 (dez) dias após ter 

ocorrido.  

 
 
5. COMUNICAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DOS ACIDENTES 
 

5.1. Comunicação do Acidente de Trabalho 

 

5.1.1. Funcionários públicos municipais 

No local onde ocorreu o acidente será realizado o preenchimento do Procedimento 

para Acidente de Trabalho (PAT), nos campos Dados do Servidor (Dados do Acidentado) e 

Dados do Acidente. No local do primeiro atendimento o preenchimento do campo Médico 

Assistente. 

Após o preenchimento do PAT e do atendimento no Serviço de Assistência, o 

acidentado deverá ser encaminhado ao Serviço Especializado em Segurança e Medicina do 

Trabalho (SESMT), órgão da Prefeitura Municipal de Guarulhos, para abertura e 

preenchimento da Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT. 

O download do formulário do PAT poderá ser feito através do Portal do Servidor – 

Requerimentos, podendo o mesmo ser preenchido no computador. 

 

5.1.2. Funcionários de Serviços Conveniados ou Privados 

Os funcionários de Serviços de Conveniados ou Privados deverão seguir o protocolo e 

fluxos adotados pelo Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho do seu 

local de trabalho. 

 
5.2. Notificação do Caso 

 
Em cumprimento a Portaria Federal do Ministério da Saúde Nº - 204, de 

17/02/2016, o instrumento de notificação será a Ficha de Investigação de Acidentes de 

Trabalho com Exposição à Material Biológico do Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação - SINAN.  
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O caso deverá ser notificado pelo serviço de saúde onde ocorreu o acidente ou no 

local do primeiro atendimento. 

Excepcionalmente, nos casos em que o primeiro atendimento for prestado pelos 

serviços especializados: Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) e SAE Carlos Cruz, 

estes deverão fazer a notificação do acidente. 

Os Serviços especializados têm por competência o acompanhamento clínico e 

sorológico dos acidentados, assim como o seu seguimento por seis meses, até o 

encerramento do caso. 

O Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA Ubiratan Marcelino) e o Serviço de 

Atendimento Especializado (SAE Carlos Cruz) deverão encaminhar os dados, ao técnico de 

referência do agravo na Divisão Técnica de Epidemiologia e Controle das Doenças DTECD, 

através da Ficha de Investigação de Acidentes de Trabalho com Exposição à Material 

Biológico do Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN, para digitação no 

sistema. 

 

 
 
6. FLUXO DE ATENDIMENTO 

 
 

O fluxo de atendimento dos acidentes com exposição a material biológico está 

dividido em três partes a saber: 

1- Acidente de trabalho nos serviços da rede pública de saúde do Município de 

Guarulhos (anexo 6.1).  

2- Acidente de trabalho nos serviços conveniados e privados do Município de Guarulhos 

(anexo 6.2). 

3- Acidente em não profissionais da saúde e/ou munícipes do Município de Guarulhos 

(anexo 6.3). 
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6.1. CONDUTA APÓS O ACIDENTE DE TRABALHO COM EXPOSIÇÃO Á MATERIAL 
BIOLÓGICO NOS SERVIÇOS DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE 
GUARULHOS. 

 
Fluxograma de atendimento anexo 6.1 
 

6.1.1. NO LOCAL DO ACIDENTE: 

• Realizar os cuidados no local do ferimento; 

• Realizar o teste rápido para HIV e Hepatite B e C do acidentado e do paciente fonte 

quando esse for conhecido após a autorização do mesmo (anexo A).  

• Providenciar a abertura do Procedimento para Acidente de Trabalho – PAT (Verificar 

a versão atualizada no Portal do Servidor) em uma via, os campos Dados do Servidor 

(Dados do Acidentado) e Dados do Acidente devem ser devidamente preenchidos; 

• Preencher devidamente a Ficha de Investigação de Acidente de Trabalho com 

Exposição à Material Biológico (SINAN) em quatro vias, inclusive com o número do 

SINAN; 

• Arquivar uma Ficha de Investigação de Acidente de Trabalho com Exposição à 

Material Biológico na Unidade de Saúde onde ocorreu o acidente; 

 

Observação: Somente em caso da indisponibilidade de Kit para os testes rápidos, colher 10 ml de 

sangue em tubo seco (tampa vermelha) para realização de sorologia para HIV, Hepatite B e C (Anti 

HIV, HBsAg, Anti HBs, Anti HBC e anti HCV). 

 

• No caso de coleta de sorologia do paciente fonte, deverá ser preenchido um Serviço 

Auxiliar de Diagnóstico e Terapia – SADT- para as sorologias e identificá-los como 

PACIENTE FONTE DE ACIDENTE COM MATERIAL BIOLÓGICO e anotar também o 

nome do profissional acidentado e enviar pelo local do acidente ao laboratório de 

referência do Município; 

• Encaminhar o profissional acidentado, preferencialmente, de viatura oficial aos 

serviços de referência para assistência (Hospital Municipal de Urgências – HMU, 

Hospital Municipal Pimentas Bonsucesso, PA´s e UPA), de acordo com a Grade de 

Referência para Urgência e Emergência do município (Complexo Regulador da 

Saúde), idealmente nas primeiras e no máximo até 72 horas após o acidente, 
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juntamente com o Procedimento para Acidente de Trabalho- PAT- e a Ficha de 

Investigação de Acidente de Trabalho com Exposição à Material Biológico (3 vias), 

resultado dos testes rápidos do paciente fonte.  

 

6.1.2. NO LOCAL DA ASSISTÊNCIA:  

A Grade de Referência para Urgência e Emergência do município (Complexo 

Regulador da Saúde) utilizada para a revisão nesse Protocolo foi na baseada na 

publicação do Diário Oficial do Município em 30 de Junho de 2017 – páginas de 17 a 

20, para tanto caberá aos serviços manterem atualizada sempre que houver novas 

publicações em Diário Oficial da Grade de Referência para Urgência e Emergência do 

município. 

• REGIÃO DE SAÚDE I 

• HOSPITAL MUNICIPAL DE URGÊNCIAS – HMU; 

• PRONTO ATENDIMENTO PARAVENTI; 

• PRONTO ATENDIMENTO PARAÍSO. 

• REGIÃO DE SAÚDE II 

• HOSPITAL MUNICIPAL DE URGÊNCIAS – HMU; 

• PRONTO ATENDIMENTO PARAÍSO; 

• UPA PAULISTA. 

• REGIÃO DE SAÚDE III 

• HOSPITAL MUNICIPAL PIMENTAS BONSUCESSO – HMPB; 

• PRONTO ATENDIMENTO MARIA DIRCE; 

• UPA SÃO JOÃO-LAVRAS. 

• REGIÃO DE SAÚDE IV 

• HOSPITAL MUNICIPAL PIMENTAS BONSUCESSO – HMPB; 

• PRONTO ATENDIMENTO MARIA DIRCE; 

• PRONTO ATENDIMENTO DONA LUIZA. 

• PA´s e UPA, de acordo com a Grade de Referência para Urgência e Emergência do 

Município (Complexo Regulador da Saúde). 

• Preencher a Ficha de Atendimento Ambulatorial – FAA- na recepção; 
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• Realizar o acolhimento pelo Enfermeiro de plantão; 

• Encaminhar o profissional acidentado para avaliação médica imediata; 

Realizar a Avaliação do Risco da Exposição e definir conduta, conforme Fluxograma de 
Indicação de PEP após exposição Ocupacional (anexo F) e Protocolo Clínico e Diretrizes 
Terapêuticas Para Profilaxia Pós-Exposição (PEP) de risco à infecção pelo HIV, IST E 
HEPATITES VIRAIS e Esquema vacinal para Hepatite B após Exposição (anexo E); 

• Preencher o Termo de Aconselhamento Pós Acidente de Trabalho com Exposição à 

Material Biológico e Termo de Abordagem e Consentimento Livre e Esclarecido para o 

profissional acidentado (anexo B e C); e quando indicada a quimioprofilaxia preencher 

o Termo de Consentimento Informado para o Acidentado em Uso de 

Quimioprofilaxia (anexo D);  

• Completar o preenchimento da Ficha de Investigação de Acidente de Trabalho com 

Exposição à Material Biológico e no campo observações anotar o resultado do teste 

rápido do paciente fonte, quando existir; 

• Encaminhar uma Ficha de Investigação de Acidente de Trabalho com Exposição à 

Material Biológico devidamente preenchida aos serviços especializados: Centro de 

Testagem e Aconselhamento – CTA – Ubiratan Marcelino ou Serviço de Atendimento 

Especializado Carlos Cruz- SAE- Carlos Cruz e uma à Divisão Técnica de Epidemiologia 

e Controle de Doenças DTECD da Secretaria Municipal da Saúde; 

• Arquivar uma Ficha de Investigação de Acidente de Trabalho com Exposição à 

Material Biológico; 

• Preencher guia de encaminhamento; 

• Encaminhar o profissional acidentado para os serviços especializados: Centro de 

Testagem e Aconselhamento – CTA – Ubiratan Marcelino ou Serviço de Atendimento 

Especializado Carlos Cruz- SAE- Carlos Cruz SAE Carlos Cruz para acompanhamento 

do caso com guia de encaminhamento; 

• Completar o preenchimento do Procedimento para Acidente de Trabalho – PAT- o 

campo Médico Assistente; 

• Encaminhar o profissional acidentado para o Serviço Especializado em Segurança e 

Medicina do Trabalho SESMT, com o Procedimento para Acidente de Trabalho – PAT- 
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preenchido, para abertura da Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT– no prazo 

de 24 horas. 

 
6.1.3. NOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS  

• Centro de Testagem e Aconselhamento – CTA – Ubiratan Marcelino receberá os casos 

encaminhados do Hospital Municipal de Urgências – HMU e UPA e PA´s da Região de 

Saúde I e II. 

• SAE CARLOS CRUZ receberá os casos encaminhados do Hospital Municipal Pimentas 

Bonsucesso HMPB e UPA e PA´s da Região de Saúde III e IV. 

• Receber o profissional acidentado para acompanhamento, seguimento e conclusão 

do caso, com a guia de encaminhamento; 

• Realizar a avaliação do caso (profissional acidentado) e adotar as condutas 

pertinentes; 

• Preencher a guia de encaminhamento o campo contra-referência e encaminhar a 

Unidade do local do acidente; 

• Receber a Ficha de Investigação de Acidente de Trabalho com Exposição à Material 

Biológico preenche - lá adequadamente e encaminhar à Divisão Técnica de 

Epidemiologia e Controle de Doenças - DTECD - após conclusão do caso; 

 

6.2. CONDUTA APÓS O ACIDENTE DE TRABALHO COM EXPOSIÇÃO Á MATERIAL 

BIOLÓGICO NOS SERVIÇOS CONVENIADOS E PRIVADOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO 

DE GUARULHOS. 

 

Fluxograma de atendimento anexo 6.2 

Os Serviços Conveniados e Privados de Saúde do Município de Guarulhos devem 

realizar o acompanhamento em suas próprias Unidades e notificar à Divisão Técnica de 

Epidemiologia e Controle de Doenças - DTECD - após conclusão do caso; 

Se não houver condições de acompanhar o caso, encaminhar para os serviços 

especializados: Centro de Testagem e Aconselhamento – CTA – Ubiratan Marcelino ou 
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Serviço de Atendimento Especializado Carlos Cruz- SAE- Carlos Cruz, para o 

acompanhamento. 

 
6.3. CONDUTA APÓS O ACIDENTE COM EXPOSIÇÃO Á MATERIAL BIOLÓGICO EM NÃO 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE E MUNÍCIPES. 

 

Fluxograma de atendimento anexo 6.3. 

 Eventualmente, os serviços de saúde são procurados por indivíduos que não são 

profissionais de saúde e munícipes, inclusive crianças, para lidar com situações de exposição 

á material biológico. 

 Quando a avaliação de risco do acidente justificar a utilização de profilaxia e/ou o 

acompanhamento clínico-sorológico, o acidentado deverá ser encaminhado aos serviços de 

assistência (Hospital Municipal de Urgências – HMU, Hospital Municipal Pimentas 

Bonsucesso, PA´s e UPA), de acordo com a Grade de Referência para Urgência e Emergência 

do município (Complexo Regulador da Saúde), idealmente nas primeiras e no máximo até 72 

horas após o acidente. 
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Anexo A - TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO PARA O PACIENTE-
FONTE, AUTORIZANDO A REALIZAÇÃO DOS EXAMES. 

 

 
Informamos que durante o seu atendimento neste Serviço de Saúde um funcionário 

foi vítima de acidente onde houve contato com seu material biológico. 
Com o objetivo de evitar tratamentos desnecessários e prevenir situações de risco, 

estamos solicitando, por meio da equipe médica que o está atendendo, autorização para 
que sejam realizados alguns exames.  

Serão realizados: 
(   ) Testes rápidos para HIV e Hepatites B e C. Para a realização destes testes será 

necessária uma punção digital através de lanceta que poderá causar um pequeno 
desconforto na região do dedo. 

(  ) Sorologia para HIV e Hepatites B e C. Para realização destes exames será 
necessário a coleta simples de sangue venoso, em torno de 10 ml. O risco associado a este 
tipo de coleta é o de poder haver um pequeno derrame local (hematoma), que 
habitualmente não tem conseqüências além de um pequeno desconforto local.  

O benefício que você poderá vir a ter é receber informações diagnósticas sobre estas 
três doenças já citadas e orientação do seu tratamento, se for o caso. 

Todas as informações serão mantidas em sigilo, servindo unicamente para orientar a 
condução do tratamento do funcionário acidentado. A sua equipe médica será informada a 
respeito dos resultados dos seus exames que serão incluídos no seu prontuário médico. 

Caso você não concorde com a realização dos exames, esta decisão não causará 
prejuízo em seu atendimento nesta instituição. 
Eu,___________________________________ após ter sido adequadamente informado do 
objetivo desta solicitação e dos procedimentos aos quais serei submetido. 
(  )concordo 
(  )não concordo 
que seja coletado meu sangue para a realização dos exames diagnósticos acima descritos. 
 

 
Guarulhos ____ de ________ de _______. 

 
 
 
Nome: __________________________________________________________________ 
 
Assinatura: ______________________________________________________________ 
 
N.º prontuário: ___________________________________________________________ 
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Anexo B - TERMO DE ACONSELHAMENTO PÓS ACIDENTE DE TRABALHO COM 

EXPOSIÇÃO Á MATERIAL BIOLÓGICO 

 

Eu _________________________________________código funcional nº______, fui 

orientado (a) quanto aos riscos pós exposição com material biológico e recebi as seguintes 

orientações: 

1- Que existe risco de transmissão de HIV e Hepatites Virais B e C, pós exposição 

ocupacional; 

2- Que recebi a Ficha de Investigação e a Guia de encaminhamento para apresentar ao 

*_______________________ onde deverei fazer o seguimento ambulatorial do 

acidente biológico; 

3- Que recebi o Procedimento para Acidente de Trabalho - PAT-, para apresentar ao 

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho SESMET, nas primeiras 

24 horas ou no primeiro dia útil após o acidente. 

 

            Guarulhos,_____de________________20___ 

 

Assinatura do Servidor_______________________________________________________ 

 

Nome Legível do Profissional: _________________________________________________ 

  

Assinatura do Profissional: ___________________________________________________ 

 

* Fazer referência ao serviço especializado que este será encaminhado SAE ou CTA. 
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Anexo C- TERMO DE ABORDAGEM E CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO 

 

Eu,___________________________________________________ fui devidamente 

esclarecido (a) da importância de colher, saber os resultados dos meus exames, bem 

como o benefício de iniciar ou dar continuidade ao tratamento prescrito. 

Declaro que se eu não comparecer para buscar os resultados dos exames 

discriminados:_______________________________________________________ 

Ou, por algum motivo deixar de comparecer ao tratamento nas datas agendadas: 

(   ) Não autorizo que o serviço de saúde entre em contato comigo 

(   ) Autorizo que o serviço de saúde contato comigo por meio de: 

Telefone: ___________________________________________________________ 

Correio-Endereço: ____________________________________________________ 

Visita Domiciliar - Endereço: ____________________________________________  

Outro meio de contato determinado pelo usuário: 

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

                         

                          Guarulhos,_____de_______________20___ 

 

Assinatura do servidor: _____________________________________________________ 

 

Assinatura do profissional: __________________________________________________ 
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Anexo D - TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO PARA O ACIDENTADO 
EM USO DE QUIMIOPROFILAXIA 

 
 
Eu,_________________________________________________estou de acordo em me 
submeter à PROFILAXIA PÓS-EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL AO HIV adotada por este serviço de 
saúde, após ter sido exposto à contato com material biológico e recebido as seguintes 
informações: 
1. Que existe risco de transmissão de HIV 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 suficientes quanto à toxicidade 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. 
 
 

Guarulhos,____ de_____________de 20___ 
  

Nome____________________________________________________________________ 
 
 
Assinatura________________________________________________________________ 
 
 
N.º notificação(SINAN)______________________________________________________ 
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Anexo 6.1- Fluxograma de Atendimento 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente fonte 

Conhecido? 

Encaminhar o profissional acidentado de viatura até o 

Pronto Socorro do Hospital Municipal de Urgências, Hospital 

Municipal Pimentas Bonsucesso de acordo com a Região de 

Saúde ou PA´s e UPA´s, de acordo com a Grade de Referência 

para Urgência e Emergência do município (Complexo Regulador 

da Saúde) com: 

• Ficha de Investigação de Acidente de Trabalho com 

Material Biológico (03 vias) com número de SINAN; 

• PAT (01 via) preenchida pela chefia. 

Realizar os testes rápidos para HIV; HEPATITE B e C. Na 

indisponibilidade Kit ou profissional qualificado para a 

realização de teste rápido, colher sangue no tubo 

vermelho 10 ml para o teste rápido de HIV e HBsAg, 

após autorização (anexo 1). 

• Preencher o Serviço Auxiliar de Diagnostico e 

Terapia (SADT) para sorologias com o nome do 

paciente fonte e do profissional acidentado. 

Sim Não 

Encaminhar o profissional acidentado 

de viatura até o Pronto Socorro do 

Hospital Municipal de Urgências, 

Hospital Municipal Pimentas 

Bonsucesso, PA´s ou UPA, de acordo 

com a Grade de Referência para 

Urgência e Emergência do município 

(Complexo Regulador da Saúde) com: 

• Ficha de Investigação de 

Acidente de Trabalho com 

Material Biológico (03 vias), 

com o número de SINAN; 

• PAT (01 via) preenchido pela 

chefia. 

6.1 CONDUTA APÓS O ACIDENTE DE TRABALHO COM EXPOSIÇÃO Á 

MATERIAL BIOLÓGICO NOS SERVIÇOS DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE NO 

MUNICÍPIO DE GUARULHOS 

O profissional acidentado deve comunicar o ocorrido imediatamente a sua chefia 

No Local do Acidente 

Realizar os cuidados no local do ferimento 
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• REGIÃO DE SAÚDE I 

• HOSPITAL MUNICIPAL DE URGÊNCIAS – HMU; 

• PRONTO ATENDIMENTO PARAVENTI; 

• PRONTO ATENDIMENTO PARAÍSO. 

 

• REGIÃO DE SAÚDE II 

• HOSPITAL MUNICIPAL DE URGÊNCIAS – HMU; 

• PRONTO ATENDIMENTO PARAÍSO; 

• UPA PAULISTA. 

• REGIÃO DE SAÚDE III 

• HOSPITAL MUNICIPAL PIMENTAS BONSUCESSO – 

HMPB; 

• PRONTO ATENDIMENTO MARIA DIRCE; 

• UPA SÃO JOÃO-LAVRAS. 

• REGIÃO DE SAÚDE IV 

• HOSPITAL MUNICIPAL PIMENTAS BONSUCESSO – 

HMPB; 

• PRONTO ATENDIMENTO MARIA DIRCE; 

• PRONTO ATENDIMENTO DONA LUIZA. 

PA´s e UPA de acordo com a Grade de Referência para Urgência e Emergência do município 

(Complexo Regulador da Saúde) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encaminhar o profissional acidentado com guia de encaminhamento para o CTA ou ao SAE Carlos Cruz. 

No Local da Assistência 

Preencher a FAA - Ficha de Atendimento 

Ambulatorial do profissional acidentado na 

Recepção. 

Realizar o acolhimento do 

acidentado pelo Enfermeiro de 

plantão. 

Realizar Avaliação Médica para 

avaliação de risco de exposição e 

definição de conduta. 

Preencher o Termo de aconselhamento Pós Acidente de Trabalho com Exposição à Material Biológico e Termo de Abordagem e 

consentimento Livre e Esclarecido para o Profissional Acidentado. 

Completar o preenchimento da Ficha de Investigação de 

Acidente de Trabalho com Material Biológico anotar o 

resultado do teste rápido do paciente fonte quando 

houver.  

Realizar os testes rápidos para HIV; HEPATITE B e C. 

Na indisponibilidade Kit para teste rápido, colher 

sangue no tubo vermelho 10 ml para o teste rápido 

de HIV  e HBsAg. 

• Caso tenha sido coletado sorologia 

preencher o Serviço Auxiliar de 

Diagnostico e Terapia (SADT) 

identificando-o como profissional 

acidentado com material biológico. 

Encaminhar:  

• 01 Ficha de Investigação de Acidente de 

Trabalho com Material Biológico ao CTA ou SAE 

Carlos Cruz.  

• 01 via a Divisão Técnica de Epidemiologia e 

Controle de Doenças – DTECD. 

• Arquivar 01 via na unidade. 

Encaminhar o profissional ao Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMET) no prazo de 24 

horas com a PAT preenchida pela chefia, para abertura da Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT conforme Decreto Municipal 

21697/02 e DF – 3048. 

6.1 CONDUTA APÓS O ACIDENTE DE TRABALHO COM EXPOSIÇÃO Á 

MATERIAL BIOLÓGICO NOS SERVIÇOS DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE NO 

MUNICÍPIO DE GUARULHOS 
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Preencher o Campo de contra-referência na Guia de 

Encaminhamento e encaminha a Unidade do local do 

acidente. 

Receber a Ficha de Investigação de Acidentes de Trabalho com Exposição á Material 

Biológico, preencher adequadamente e a encaminhar à Divisão Técnica de Epidemiologia 

e Controle de Doenças – DTECD, após a conclusão do caso. 

Receber o profissional Acidentado para acompanhamento, seguimento e 

conclusão do caso com a guia de encaminhamento. 

Realizar a avaliação do caso (profissional acidentado) e adotar as condutas 

pertinentes. 

6.1 CONDUTA APÓS O ACIDENTE DE TRABALHO COM EXPOSIÇÃO Á 

MATERIAL BIOLÓGICO NOS SERVIÇOS DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE NO 

MUNICÍPIO DE GUARULHOS 

Acompanhamento nos Serviços Especializados CTA e SAE 
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 Anexo 6.2- Fluxograma de Atendimento 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

   

 

 

6.2 CONDUTA APÓS O ACIDENTE DE TRABALHO COM EXPOSIÇÃO Á 

MATERIAL BIOLÓGICO NOS SERVIÇOS CONVENIADOS E PRIVADOS NO 

MUNICÍPIO DE GUARULHOS 

Realizar o acompanhamento em suas 

próprias unidades e notificar a Divisão 

Técnica de Epidemiologia e Controle de 

Doenças – DTECD - após a conclusão do 

caso. 

 

 

Se não houver condições de acompanhar o 

caso encaminhar para o CTA ou SAE. 

 

Os Serviços Conveniados e Privados de Saúde do Município 

de Guarulhos 
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Anexo 6.3- Fluxograma de Atendimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• REGIÃO DE SAÚDE I 

• HOSPITAL MUNICIPAL DE URGÊNCIAS – HMU; 

• PRONTO ATENDIMENTO PARAVENTI; 

• PRONTO ATENDIMENTO PARAÍSO. 

 

• REGIÃO DE SAÚDE II 

• HOSPITAL MUNICIPAL DE URGÊNCIAS – HMU; 

• PRONTO ATENDIMENTO PARAÍSO; 

• UPA PAULISTA. 

• REGIÃO DE SAÚDE III 

• HOSPITAL MUNICIPAL PIMENTAS BONSUCESSO – 

HMPB; 

• PRONTO ATENDIMENTO MARIA DIRCE; 

• UPA SÃO JOÃO-LAVRAS. 

• REGIÃO DE SAÚDE IV 

• HOSPITAL MUNICIPAL PIMENTAS BONSUCESSO – 

HMPB; 

• PRONTO ATENDIMENTO MARIA DIRCE; 

• PRONTO ATENDIMENTO DONA LUIZA. 

PA´s e UPA de acordo com a Grade de Referência para Urgência e Emergência do município (Complexo Regulador da 

Saúde) 

6.3 CONDUTA APÓS O ACIDENTE DE TRABALHO COM EXPOSIÇÃO Á 

MATERIAL BIOLÓGICO EM NÃO PROFISSIONAIS DE SAÚDE E 

MUNÍCIPES 

Preencher a FAA - Ficha de Atendimento 

Ambulatorial do acidentado na Recepção. 

Realizar o acolhimento do 

acidentado pelo Enfermeiro de 

plantão. 

Realizar Avaliação Médica para 

avaliação de risco de exposição e 

definição de conduta. 

Realizar os testes rápidos para HIV; HEPATITE B e C. 

Na indisponibilidade Kit para teste rápido, colher 

sangue no tubo vermelho 10 ml para o teste rápido 

de HIV e HBsAg. 

• Caso tenha sido coletado sorologia 

preencher o Serviço Auxiliar de 

Diagnostico e Terapia (SADT) 

identificando-o como ACIDENTADO COM 

MATERIAL BIOLÓGICO. 

 

Completar o preenchimento da Ficha de Investigação de 

Acidente de Trabalho com Material Biológico anotar o 

resultado do teste rápido do paciente fonte quando 

houver.  

Encaminhar:  

• 01 Ficha de Investigação de Acidente de 

Trabalho com Material Biológico ao CTA ou SAE 

Carlos Cruz.  

• 01 via a Divisão Técnica de Epidemiologia e 

Controle de Doenças – DTECD. 

• Arquivar 01 via na unidade. 

Encaminhar o acidentado com guia de encaminhamento para o CTA ou ao SAE Carlos Cruz. 
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Anexo E - ESQUEMA VACINAL PARA HEPATITE B PÓS-EXPOSIÇÃO  

SITUAÇÃO VACINAL E 
SOROLÓGICA DO 

PROFISSIONAL DE SAÚDE 
EXPOSTO 

PACIENTE FONTE 

HBsAg + ou         
HBsAg - e     AntiHBC 

Total + 
HBsAg -  

HBsAg desconhecido 
ou não testado 

Não vacinada 

IGHAHB* 1 dose e 
iniciar esquema de 

vacinação para 
Hepatite B 

Iniciar esquema de 
vacinação para 

Hepatite B 

Iniciar vacinação para 
Hepatite B. Indicar 

IGHAHB dependendo 
do risco do acidente 

Com vacinação incompleta 
IGHAHB+ completar 

vacinação 
Completar vacinação Completar vacinação 

Previamente 
vacinado.Respondedor** 

com resposta vacinal 
conhecida e adequada 

Nenhum tratamento Nenhum tratamento Nenhum tratamento 

 Não Respondedor sem 
resposta vacinal após a 1ª 

série (três doses) 

IGHAHB duas 
doses**** ou IGHAHB 

uma dose e iniciar 
vacinação com dose 

em dobro da 
monovalente 

Hepatite B 

Completar 2º esquema 
de vacinação 

Dependendo do risco 
do acidente, tratar 

como se fosse HBsAg+ 

 Não Respondedor sem 
resposta vacinal após a 2ª 

série (seis doses) 

IGHAHB duas doses 
e/ou vacina  

Nenhum tratamento 
IGHAHB duas doses 

e/ou vacina 
hiperantigênica**** 

Nível de anticorpos 
desconhecidos 

Tratar a pessoa 
exposta para Anti 

HBs:                               
1) se adequada** 

nenhum tratamento 
2) se inadequada 

***IGHAHB uma dose 
e vacinação de 

reforço 

Tratar a pessoa 
exposta para Anti HBs:                               

1) se adequada** 
nenhum tratamento   
2) se inadequada *** 

iniciar revacinação  

Tratar a pessoa 
exposta para Anti HBs:                               

1) se adequada** 
nenhum tratamento   

2) se inadequada 
***iniciar revacinação  

     

Adaptado de Brasil (2003) 

HBsAg, antigeno de superfície da Hepatite B; IGHAHB,  imunoglobulina humana anti-hepatite B; Anti HBs, 
anticorpos para o antigeno de superfície; AntiHBc Total, anticorpos para o core do vírus da Hepatite B. 

* Dose de IGHAHB: 0,06/Kg IM. 

** Respondedor é definido como a pessoa que tem nível adequado de anticorpos AntiHBs (>=10UI/L). 

*** Vacinação inadequada é definida como AntiHBs < 10UI/L. 

**** IGHAHB duas doses é quando já foram realizados dois esquemas de vacinação completas, sem imunização. 
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Profissionais que já tiveram Hepatite B estão imunes à reinfecção e não necessitam de profilaxia pós-exposição. 
Tanto a vacina quanto a imunoglobulina devem ser aplicadas dentro do período de sete dias após o acidente, 
mas, idealmente, nas primeiras 24 horas após o acidente. 

1. Uso associado de imunoglobulina contra a Hepatite B, está indicada se o paciente- fonte tiver alto risco para 
infecção pelo HBV como:usuário de drogas injetáveis, pacientes em programa de diálise, contatos 
domiciliares e sexuais de portadores de HBsAg positivo, homens que fazem sexo com homens, heterosexuais 
com vários parceiros e telações sexuais desprotegidas, história prévia de doenças sexualmente 
transmissíveis, pacientes provenientes de áreas geográficas de alta endemicidade para Hepátite B, pacientes 
provenientes de prisões e de instituições de atendimento a pacientes com deficiência mental. No caso da 
Prescrição da Imunoglobulina os serviços de atendimento deverão solicitar ao Centro de Referência de 
Imuno Especiais (CRIE de Referência), mediante o preenchimento da Ficha de Solicitação de Imuno Especiais 
e Receita Médica e após a liberação, realizar a retirada no CRIE em caixa térmica de transporte adequada. 

2. IGHAHB (2x)= duas doses de imunoglobulina para Hepatite B com intervalo de um mês entre as doses. Esta 
opção deve ser indicada para aqueles que já fizeram duas séries de três doses da vacina mas não 
apresentaram resposta vacinal ou apresentarem alergia grave á vacina. 

3. CRIE DE REFERÊNCIA: 
3.1. Centro de Imunizações do Hospital das Clínicas (FMUSP) 

Avenida Doutor Enéas de Carvalho Aguiar, s/n°, - Prédio dos Ambulatórios, 4° andar, bloco 8 – São 
Paulo 
Telefones: (11) 2661-6392 ou 2661-2661 
Fax: (11) 2661-7517 
e-mail: crie.ichc@hc.fm.usp.br; mahlopes@usp.br 
 

3.2. Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais (Unifesp) 
Rua Borges Lagoa, n° 770, Vila Clementino – São Paulo 
Telefones: (11) 5084-5005 ou 5084-5576 ou 5084-4993 
e-mai: lily.crie@unifesp.epm.br 
 

3.3. Hospital Mario Covas 
Avenida Doutor Henrique Calderazzo, n° 321, Santo André – São Paulo 
Telefones: (11) 2829-5165 ou 2829-5177 
e-mail: crieabc@hesa-fuabc.org.br; crieabc@hospitalmariocovas.org.br 
 

 
 



 

 27

SECRETARIA DA SAÚDE 
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

DIVISÃO TÉCNICA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS 
 

Anexo F – FLUXOGRAMA DE INDICAÇÂO DE PEP APÓS EXPOSIÇÃO  
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Pessoa em possível situação de 

exposição ao HIV 

Houve exposição à material 

biológico 

com risco de transmissão do 

HIV? 

Houve exposição com risco 
de transmissão do HIV – 

percutânea, mucosa, pele 
não íntegra? 

Atendimento 

dentro de 

72 horas 

após a exposição? 

Pessoa exposta 
 
 

Exame de HIV positivo? 

Pessoa fonte 

 

Exame de HIV positivo ou 

desconhecido? 

PEP não indicada 

Acompanhamento não é necessário 

PEP não indicada 

Realizar acompanhamento 
sorológico da pessoa exposta 

PEP não indicada 

Encaminhamento para 

acompanhamento clínico 

Não recomendar PEP 

*PEP poderá ser indicada se a pessoa fonte tiver 
exposição de risco nos últimos 30 dias, devido à 
janela imunológica 

Acompanhamento sorológico 
não é necessário 
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