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1. DEFINIÇÕES 

 

Fonte: paciente/cliente de onde originou o material biológico. 

Acidentado: professor, profissional ou aluno que entrou em contato com o material biológico. 

Acidente: contato com material biológico (sangue, saliva com sangue, vômito, exsudato de 

ferida, etc) em pele íntegra, pele com lesão de continuidade, em mucosa ou por 

perfuração/corte/escoriação com objeto contaminado ou não com sangue ou outro material 

biológico. 

 

2. FLUXO DE ATENDIMENTO: 

 

a)  Cuidados locais: 

Se corte, perfuração ou escoriação na pele: limpar com água e sabão por 10 minutos, não 

espremer o local e se necessário cobrir com gaze estéril. 

Se respingo de secreção nos olhos, boca, ouvido ou outra mucosa: lavar durante 10 

minutos com soro fisiológico em quantidade abundante para garantir a eficácia da lavagem. 

Se exposição de material biológico na pele íntegra: lavar com água e sabão durante 10 

minutos. 

 

b) O acidentado deve dirigir-se ao Setor de Apoio Clínico e preencher: 

1º Ficha de notificação de acidente da COU- Modelo SINAN- em 3 vias (uma via ficará 

arquivada no setor; as demais vias serão encaminhadas junto com o acidentado ao Pronto 

Socorro do HU: uma deverá ser entregue ao médico do atendimento, no PSM, e a outra 

permanecerá com o acidentado); 

2º Os servidores também deverão preencher a ficha de Comunicação de Acidente de Trabalho 

(CAT) que se encontra na secretaria da administração do COU, além da ficha SINAN; 

3º  Ficha de registro para abertura de prontuário do HU com os dados do paciente (fonte). 

 

 



 

 

 

 

 

4º Se o material biológico envolvido no acidente for de paciente conhecido (FONTE 

CONHECIDA), pedir autorização do mesmo para colher o sangue. Ele deverá assinar o termo 

de consentimento, permitindo a coleta do sangue. Guardar este termo no Setor de Apoio 

Clínico. Importante: o sangue deve ser colhido em dois frascos sem anti-coagulante. 

 

c)  Solicitar no Setor de Apoio Clínico a providência para a coleta de sangue do paciente: 

SOROLOGIA PARA HIV, HCV e Hepatite B (Ag HBS):  2 frascos de 7,5mL sem anti-

coagulante; 

 

d) Localizar o motorista para encaminhar o acidentado com o material coletado da fonte 

ao HU. Abrir ficha de atendimento médico no PSM, entregar as amostras de sangue do 

paciente fonte, passar por atendimento médico e aguardar o resultado das sorologias 

do paciente fonte na frente do Laboratório de Urgência (dentro do P S). Para a 

liberação dos resultados, deverá ser entregue a segunda via da Ficha de Notificação 

SINAN no Laboratório de Urgência do PS.  

 

e)  Após 24 horas do atendimento médico, ligar para o Laboratório de Imunologia para 

avaliar o resultado do Anti HBS (resposta vacinal da Hepatite B) do acidentado: caso o 

resultado seja não reagente, e a fonte positiva, há necessidade de profilaxia contra o 

HBV. Esta deve ser realizada, preferencialmente nas primeiras 48 horas do acidente. 

Retornar ao PSM para agilizar este atendimento. 

 

f) Após o término do atendimento médico, o acidentado deverá agendar uma consulta 

médica para acompanhamento na CCIH-HU, por meio do telefone 3371-2353.  

 

 

Obs: Em caso de FONTE DESCONHECIDA (agulha caída, material sem paciente conhecido), 

considerar risco de transmissão e realizar atendimento médico, mesmo sem o sangue da fonte. 

No Pronto Socorro: Encaminhar-se ao guichê de atendimento, informando a ocorrência 

(acidente com material biológico), solicitando atendimento de urgência. Se houver demora ou 

dificuldade no atendimento ligar para a Enf. Dra. Renata Belei da CCIH, ramal (3371- 2353). 

 

 
 
 


