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 Acidente de Trabalho com Exposição 

à Material Biológico (ATMB) 
Os acidentes com material pérfuro-cortante envolvendo sangue 

ou outros fluidos orgânicos contaminados correspondem às  

exposições mais relatadas. Os ferimentos em geral são consi-

derados extremamente perigosos por serem potencialmente  

capazes de transmitir mais de 50 tipos de doenças diferentes. 

Sendo que, os mais comuns são o vírus HIV e os vírus das   

hepatites B e C. Esse tipo de acidente é considerado emergência médica, por isso a  necessi-

dade de se priorizar o atendimento no mais curto  tempo possível. Apesar de existirem   

profilaxias pós-exposição, a prevenção é a principal e mais eficaz medida para evitar a 

transmissão de doenças,  medidas de proteção individual e coletiva são fundamentais para 

todos trabalhadores da saúde.  
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IMPORTANTE 
As exposições ocupacionais que podem trazer 

riscos de transmissão ocupacional do HIV e dos 

vírus das  hepatites B (HBV) e C (HCV) são 

definidas como:  

• Exposições percutâneas: Lesões provocadas 

por instrumentos perfurantes e cortantes (p.ex. 

agulhas, bisturi, vidrarias);  

• Exposições em mucosas: Quando há respin-

gos na face envolvendo olho, nariz, boca ou  

genitália; 

• Exposições cutâneas (pele não-íntegra): 

Contato com pele com dermatite ou feridas   

abertas; 

• Mordeduras humanas: Quando envolverem 

a presença de sangue, devendo ser avaliadas 

tanto para o indivíduo que provocou a lesão 

quanto àquele que tenha sido exposto.  

RECOMENDAÇÕES 
• Ter a máxima atenção durante a realização dos 

procedimentos; 

• Jamais utilizar os dedos como anteparo durante a 

realização de procedimentos que envolvam materi-

ais perfuro cortantes;  

• As agulhas não devem ser reencapadas, entorta-

das, quebradas ou retiradas da seringa com as 

mãos;  

• Todo material perfuro cortante (agulhas, scalp, 

lâminas de bisturi, vidrarias, entre outros), mesmo 

que estéril, deve ser desprezado em recipientes  

resistentes à perfuração e com tampa;  

• Os coletores específicos para descarte de material 

perfuro cortante não devem ser preenchidos acima  

do limite de 2/3 de sua capacidade total e devem 

ser colocados sempre próximos do local onde é  

realizado o procedimento. 
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A Secretária Estadual de Saúde (SES) preocupada com o       

aumento no número das intoxicações por uso indiscriminado  de agrotóxicos, 

criou um Grupo de Trabalho (GT)  para o desenvolvimento do Projeto Inte-

grado de Vigilância em Saúde de Populações Expostas á Agrotóxicos.  A s 

reuniões são realizadas semanalmente na SES e conta com a contribuição de 

vários parceiros, entre eles a Coordenadoria de Vigilância Ambiental (CVA), 

o Centro Integrado de Vigilância Toxicológica (CIVITOX) e CEREST. 

O CEREST INFORMA 
Em 2014  haverá Conferências em Saúde do Trabalha-

dor nos municípios, Estados e na federação. No Estado 

de Mato Grosso do Sul serão realizadas quatro conferen-

cias distribuídas  por Macrorregiões de saúde, conforme 

calendário abaixo: 

1° Etapa Conferência  Macroregião de Corumbá– 

Abril/2014 

2° Etapa Conferência de Dourados—Abril 

3° Conferência de Três Lagoas– Maio 

4° Conferência de Campo Grade– Maio 

 

A 5° Etapa 3 ° Conferencia Estadual de Mato Grosso do 

Sul em Saúde do Trabalhador, será realizada no dia 10 e 

11 de Junho de 2014, tendo como objetivo prpor diretri-

zes para implementação da Política Nacional de Saúde 

do Trabalhador e da Trabalhadora. Sendo desenvolvido 

o tema: 

 

“Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, direito de to-

dos e todas e dever do Estado”. 

 

 

A notificação da Acidente de Trabalho com Exposição à Material Bio-
lógico é obrigatória no Sistema de Agravos de Notificação - SINAN 
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1° de dezembro é o dia internacional de combate ao vírus da AIDS 

ACONTECEU 
O CEREST Estadual, realizou em 29/11/13 uma 

Oficina em Acidente de Trabalho Grave, para as 

unidades sentinelas de Campo Grande/MS. 
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