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ACIDENTES DE TRABALHO
FATAIS, GRAVES E COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Inclui-se ainda o acidente ocorrido
em qualquer situação em que o
trabalhador esteja representando
ou interesses da empresa ou agindo
em defesa de seu patrimônio

Lesão por
causa externa
(acidente)

Paciente
estava
trabalhando?

Sim

Não

Ignorado
Há indícios
de que estava
trabalhando?

Sim

Não

Sim

Lesão
grave
ou fatal?

Paciente
indo ou
voltando do
trabalho?

Sim
Não

Sim

Notificar no
SINAN e
disparar a
investigação
do acidente

Paciente
menor
de 18
anos?

Não

Não notificar

Todos os acidentes de trabalho devem ser comunicados ao Serviço Especializado de
Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT).
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EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL A MATERIAL BIOLOGICO COM RISCO
PARA TRANSMISSÃO DO HIV( PROFILAXIA ANTI-RETROVIRAL)
SITUAÇÃO DO PACIENTE-FONTE (A)

HIV + assintomático ou carga viral
baixa (<que 1500 Cópias/ml) (1)

T
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O
(B)

3 drogas*

+ grave

- grave

2 drogas **

- grave

Grande
Volume

2 drogas

Grande
Volume

Pequeno
volume

Considerar 2
drogas ***

Pequeno
volume

Fonte desconhecida
sconhecida (2)

Pa
Paciente-fonte
co
com sorologia
anti-HIV
des
desconhecida (2)

HIV negativo

3 drogas

3 drogas

3 drogas

2 drogas

Em geral não sse
recomenda. Consid
Considerar 2
drogas de acordo com
(A) e (B).

Em
geral
não
se
recomenda. Consid
Considerar 2
drogas de acordo com
(A) e (B).

Não se
recomenda

Não se
recomenda

própria e comunicados ao Serviço
Todos os acidentes com exposição a material biológico devem ser registrados com a Ficha de Notificação Compulsória
Compuls
Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT)
Exposição Percutânea

Exposição de membrana mucosa e pele não íntegra
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D
E

+ grave

HIV + sintomático, AIDS ou carga viral
elevada (> que 1500 cópias/ml) (1)
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CONCEITOS UTILIZADOS NO ALGORITMO:
(+) GRAVE ® agulhas com lúmen/grosso calibre, lesão profunda, sangue visível no dispositivo usado ou
agulha usada recentemente em artéria ou veia do paciente.
(-) GRAVE ® lesão superficial, agulha sem lúmen.
PEQUENO VOLUME ® poucas gotas de material biológico de risco, curta duração.
GRANDE VOLUME ® contato prolongado ou grande quantidade de material biológico de risco.
(1) Estudos em exposição sexual e transmissão vertical sugerem que indivíduos com carga viral < 1500
cópias/ml apresentam um risco muito reduzido de transmissão do HIV.
(2) Quando a condição sorológica do paciente-fonte não é conhecida ou o paciente fonte e desconhecido, o
uso de PEP deve ser decidido em função da possibilidade da transmissão do HIV que depende da gravidade do
acidente e da probabilidade de infecção pelo HIV deste paciente (locais com alta prevalência de indivíduos HIV + ou
história epidemiológica para HIV e outras DST). Quando indicada, a PEP deve ser iniciada e reavaliada a sua
manutenção de acordo com o resultado da sorologia do paciente-fonte (nos casos que envolverem paciente-fonte
conhecidos).
* 3 drogas = esquema de 2 drogas + inclusão 1 IP (geralmente IND/r ou LPV/r ou NFV).
** 2 drogas = 2 ITRN (geralmente AZT + 3TC). Considerar, naqueles indivíduos assintomáticos e sem
nenhuma informação complementar laboratorial, a possibilidade de utilizar três drogas.
*** Considerar – indica que a PEP é opcional e deve ser baseada na análise individualizada da exposição e decisão entre o acidentado e o médico assistente.
Material biológico com risco de transmissão do HIV: sangue, sêmen, secreção vaginal, líquor, tecidos, exsudatos inflamatórios, cultura de células, líquidos: pleural; pericárdico: peritoneal; articular: amniótico.
Materiais sem risco de transmissão do HIV: urina, fezes, escarro, vômito, lágrima – a presença de sangue
nestes materiais, torna o material com sendo de risco.
O primeiro atendimento ao trabalhador vitima de acidente de trabalho com exposição a materiais biológicos
deve ocorrer em Pronto-Socorro. Em seguida, o paciente deve ser encaminhado ao Centro de Referência em DST/
AIDS mais próximo de sua residência: Taguatinga, Ceilândia, Sobradinho, Planaltina, Asa Norte, Asa Sul ou Gama.

276

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - SES

ANEXOS
E
BIBLIOGRAFIA

277

