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PERFUROCORTANTE OU CONTATO COM SANGUE E SECREÇÕES 
 

NO LOCAL DO ACIDENTE: 
1. Lavar imediatamente a área lesada; 
2. Comunicar chefia imediata; 
3. Preencher a primeira parte da Ficha SINAN; 
4. Pedir autorização por escrito ao paciente e colher sangue do mesmo (2 frascos amarelos ou 2   

vermelhos); 
5. Dirigir-se ao P S: abrir ficha de atendimento e procurar residente do PSM. 

NO PSM: 
1. Médico preenche Ficha de atendimento do PS; 
2. Médico solicita coleta de sangue do caso fonte para TESTE RÁPIDO para HIV e HBSAg (se 

já não foi colhido) ou assina o pedido quando já foram colhidos os exames; 
3. Médico solicita coleta de sangue do acidentado (anti-HIV, anti-HCV, anti-HBs, anti-HBC (IgM), 

HbsAg, ALT/AST); 
4. Médico entrega amostras de sangue, pedidos exames e ficha SINAN do acidentado no LAC- 

Setor de Imunologia. Este só realizará os exames mediante a entrega da Ficha SINAN 
preenchida; 

5. Médico indica ou não medicação anti-HIV e anti-Hepatite B; Se necessário, médico preenche 
ficha de solicitação de anti-retrovirais e de Imunobiológicos Especiais; 

6. Médico termina de preencher Ficha SINAN (com resultados exames e conduta) e CAT para  
profissionais (residentes e estudantes NÃO PODEM emitir CAT). Acidentado leva a sua CAT 
na Perícia do Estado (Rua Santa Catarina) em até 24 horas, ou no INSS (Rua João Cândido), 
se for regido pela CLT. 

7. Médico entrega na Farmácia do P S a ficha de solicitação de anti-retrovirais e/ou de 
imunobiológico e fornece medicação profilática (se indicada) até consulta na CCIH; 

8. Acidentado liga na CCIH (33712353) e agenda consulta médica; 
9. Núcleo de Epidemiologia recolhe diariamente a Ficha SINAN no Setor de Imuno e entrega na 

CCIH.  

NA CCIH 
1. Acidentado agenda por telefone 1a consulta com infectologista (segunda à tarde ou quarta 

pela manhã); 
2. Infectologistas atendem e finalizam a ficha SINAN; 
3. Ficha SINAN totalmente preenchida é enviada à Vigilância Epidemiológica- Saúde do 

Trabalhador – 3372- 9410; 9401. 
4. Se indicado, CCIH agenda consultas com 15 dias, 30 e 90 dias. Se a fonte é positiva para 

Hepatite C: agendar retorno com 4 semanas para colher PCR. 
 


