
                                          CONDUTA PÓS ACIDENTE COM MATERIAL   

                                                                    BIOLÓGICO     
 O que é acidente com material biológico? É a exposição a sangue ou secreções através da pele, das 

mucosas (olhos, boca e nariz) ou de lesão perfurocortante com agulhas, instrumental cirúrgico ou objetos 
cortantes contendo secreções. 
 

 O principal risco pós acidente é a transmissão dos vírus das hepatites B e C e do vírus HIV, portanto 

não se esqueça das precauções padrão, da vacinação contra a Hepatite B e da atenção durante todo 
atendimento (antes, durante e pós procedimento). Caso ocorra o acidente, siga os passos abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 
*UPA PAMPULHA: Av. Santa Terezinha, 515 - Bairro Santa Terezinha. BH Tel: 3277 8435 / 8441 (atende 24 horas 7 dias/sem) 
 
**Está disponível no Setor Central de Equipamentos (ramal: 2428), no quadro de aviso das clínicas e no link: 

https://www.ufmg.br/prorh/informativo-dast/  

Exposição: 

Interrompa imediatamente o procedimento; 

Realize os cuidados imediatos: 

 Perfuração da pele: lave 
exaustivamente o local exposto com 
água e sabão; 

 Exposições de mucosas: deve-se lavar 
exaustivamente com água ou com 
solução salina fisiológica. 

 

Encaminhe-se para o setor Central de 

Equipamentos (orientações quanto cuidados, 

fluxo de atendimento e notificação do 
acidente); 

 Caso não esteja no horário de 

funcionamento, siga diretamente para o passo 

abaixo: 

Dirija-se para UPA Pampulha* (Santa 

Terezinha); se possível, leve seu cartão de 
vacinação; 

 

Localize paciente fonte e solicite seu 

consentimento para realização dos exames 
na UPA; caso não seja possível, considerar 

paciente fonte desconhecido; 

Informe imediatamente o acidente com 
material biológico para não atrasar 

atendimento (urgência médica); 

 

Repasse informações sobre seu 

estado vacinal e dados recentes de 
sua saúde, sorologias anteriores, 

dentre outros; 
 

Após atendimento, preencha o 

formulário de notificação** e 

entregue no setor Central de 

Equipamentos, devidamente 
preenchido e assinado. 

 

Não se deve realizar procedimentos 

que aumentem a área exposta, como: 
cortes, indução de sangramento e a 

utilização de soluções irritantes 
(hipoclorito, glutaraldeído, água 

oxigenada ou éter); 
 

O atendimento na UPA 

deverá ocorrer em até 

2 horas pós evento, 

para melhor eficácia 
das medidas 

 

https://www.ufmg.br/prorh/informativo-dast/

