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Introdução 

O acidente de trabalho com exposição a material biológico de risco 
(sangue e outros fluidos corporais potencialmente contaminados) é um 
problema de saúde pública e tem abordagem na atenção integral do 
SUS. Deve ser tratado como caso de urgência médica, uma vez que as 
intervenções para profilaxia das infecções pelo HIV e Hepatites B e C 
necessitam ser iniciadas logo após a ocorrência do acidente, para sua 
maior eficácia.

1
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Seguem algumas recomendações às empresas com o objetivo de 
atender ao trabalhador vítima de acidente com material biológico de 
risco.

Recomendações em caso de acidentes
com material biológico de risco2

1 - As áreas do corpo expostas ou lesionadas deverão ser lavadas 
exaustivamente com água e sabão. O soro fisiológico deve ser usado 
no caso de contato com mucosas. É contra-indicado o uso de soluções 
irritantes (ex.: álcool) ou pressionar o local ferido (expressão).

2 - O acidentado deve-
rá dirigir-se, o mais rápido 
possível, à UPA (Unidade 
de Pronto Atendimento) 
mais próxima, comunican-
do à recepção a ocorrência 
de acidente com material 
biológico de risco (consi-
dera-se urgência médica). 
Se indicada, a medicação 
pós-exposição (fornecida pela UPA para os 7 primeiros dias ) deverá ser 
iniciada o mais rápido possível. A duração da quimioprofilaxia é de 28 dias.

3 - Além do acidentado, sempre que possível, a pessoa que é a fonte 
do material de contaminação também deverá ser encaminhada à UPA, 
para exames laboratoriais e melhor definição de conduta em relação 
ao uso de Profilaxia Pós-Exposição para o acidentado (PPE). Nos casos 
de fonte desconhecida, o médico responsável pelo atendimento do aci-
dentado definirá a conduta com base em critérios estabelecidos. 

Observação: É importante que seja feito o registro dos dados (nome, 
telefone e endereço) das pessoas atendidas nas empresas onde possa 
ocorrer exposição a material biológico (laboratórios, estúdios de tatua-
gem, farmácias, consultórios odontológicos, entre outros), para possibili-
tar o contato rápido, em caso de acidente com o profissional que realizou 
o atendimento, possibilitando assim a realização do teste rápido na fonte.
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Recomendações para prevenção destes acidentes 

4 – Em caso de acidente com trabalhador segurado do Regime Geral 
da Previdência Social, a  CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) 
deverá ser emitida em até 24 horas, conforme instrução legal. Este do-
cumento pode ser preenchido e encaminhado ao INSS via INTERNET 
(site da Previdência Social), preferencialmente pelo empregador.

5 – Sempre que houver um  Acidente com Material Biológico de Risco, 
o  empregador deverá garantir o  acompanhamento médico do aciden-
tado, conforme orientações definidas no Protocolo de Atendimento da 
Rede Municipal de Saúde de Belo Horizonte, específico. Estas orienta-
ções serão fornecidas ao acidentado, desde o primeiro atendimento.

6 – O acidente com material biológico de risco também será notifica-
do no SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação).

3

1 - Todos os trabalhadores expostos (mesmo informais, temporários 
e terceirizados) deverão estar treinados com relação aos riscos de aci-
dentes com material  biológico de risco e  sobre o fluxo de atendimento 
em caso de acidente.

2 - O descarte do material pérfuro-cortante usa-
do deverá ser feito em recipiente adequado, confor-
me o estabelecido na NBR 13853, de 05/1997 nor-
ma brasileira registrada no INMETRO, e o item 32.5 
da NR 32 do MTE. Este recipiente deverá ser mani-
pulado apenas por funcionário treinado e com equi-
pamento de proteção necessário (luvas de látex ou 
borracha), que deverá ser fornecido pela empresa.
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3 - A empregadora deverá manter atualizados, quando responsabi-
lidade legal:

• O PGRSS - Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de 
Saúde (Resolução CONAMA nº 358 de 29/04/2005, Resolução da Di-
retoria Colegiada da ANVISA (RDC) nº 306 de 07/12/2004, Decreto 
Municipal nº 12.165 de 15/07/2005 e da Norma Regulamentadora 
nº 32 do MTE, item 32.2.4.16  – Ministério do Trabalho e Emprego);

• PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional e 
PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais  (Normas Re-
gulamentadoras n.º 7 e n.º 9 da Portaria n.º 3214 de 08/06/78 do 
Ministério do Trabalho e Emprego).

Recomendações gerais4

Todos os trabalhadores expostos ao risco biológico (mesmo infor-
mais, temporários e terceirizados) deverão estar com o esquema de 
vacinação contra a Hepatite B completo e ter cópia de seu cartão de 
vacina disponível no local de trabalho. 

Caso não tenham sido vacinados ou se estiverem com o esquema in-
completo, deverão ser encaminhados ao Centro de Saúde mais próximo, 
com documento escrito e assinado pelo responsável técnico do emprega-
dor, designando sua função no estabelecimento, para serem imunizados.
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Fluxograma Básico5

PROFISSIONAL ACIDENTADO 

COM EXPOSIÇÂO À MATERIAL 

BIOLÓGICO DE RISCO

LAVAGEM 

EXAUSTIVA DO LOCAL

LOCALIZAR A FONTE DO 

MATERIAL BIOLÓGICO 

E JUNTAMENTE COM O 

ACIDENTADO PROCURAR 

UPA MAIS PRÓXIMA
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Relação das UPA’S de Belo Horizonte 

(Unidades de Pronto Atendimento)6

1. UPA OESTE: Avenida Barão Homem de Melo, 1710 - 
Bairro Jardim América.
Tel: 3277 7044 / 6875 / 6871 / 6855

2. UPA VENDA NOVA: Rua Padre Pedro Pinto, 175 - 
Bairro Venda Nova.
Tel: 3277 8904 / 8909

3. UPA NORTE: Rua Oscar Lobo Pereira, 270 - 
Bairro Primeiro de Maio.
Tel: 3277 7465 / 7464
 
4. UPA BARREIRO: Rua Aurélio Lopes, 20 - 
Bairro Diamante.
Tel: 3277 9572 / 9573

5. UPA PAMPULHA: Avenida Santa Terezinha, 515 - 
Bairro Santa Terezinha.
Tel: 3277 8435 / 8441 

6. UPA LESTE: Rua Vinte e Oito de Setembro, 372 - 
Bairro Esplanada.
Tel: 3277 1103 / 1104

7. UPA NORDESTE: Rua Itamaracá, 535 - 
Bairro Concórdia.
Tel: 3277 6125 e 3246 7507

8. CENTRO-SUL: Rua Domingos Vieira, 488 - 
Bairro Santa Efigênia.
Tel: 3238 5900
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Para esclarecimentos, entre em contato:
Centro de  Referência em Saúde do Trabalhador – CEREST BH

CEREST BARREIRO
Rua Pinheiro Chagas 125 - Barreiro. 
Telefone: 3277 5800

CEREST CENTRO SUL 
Rua Rio Grande do Norte, 1179, 2º andar - Funcionários.
Telefone: 3277 5138 / 5183
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