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Notificação Compulsória

1 - Acidente de Trabalho com Material Biológico;

2 - Acidente de Trabalho Grave: Acidente com 

mutilações, com crianças e adolescentes ou fatal;

3 - Câncer Relacionado ao Trabalho;

4 - Dermatose Ocupacional; 

5 - LER/DORT - Lesão por Esforço Repetitivo/Distúrbios 

Osteomusculares Relacionados ao Trabalho;

6 - PAIR - Perda Auditiva Induzida por Ruído;

7 - Pneumoconiose;

8 - Transtornos Mentais Relacionados ao Trabalho;

9 - Intoxicação Exógena Relacionada ao Trabalho.

AGRAVOS DE SAÚDE
DO TRABALHADOR

Conheça os acidentes e 
as doenças que podem 

afetar a sua saúde.

ATMB - ACIDENTE
DE TRABALHO
COM MATERIAL
BIOLÓGICO



EM CASO DE ACIDENTES OU DOENÇAS DO TRABALHO, PROCURE A UNIDADE DE SAÚDE MAIS PRÓXIMA.

O Acidente de Trabalho com Material Biológico acontece 
após o contato com sangue, fluídos orgânicos 
potencialmente infectantes como sêmen, secreção 
vaginal, liquor, líquidos: sinovial, pleural, peritoneal, 
pericárdico e amniótico.

Outros fluidos orgânicos como suor, lágrima, fezes, urina 
e saliva são potencialmente não-infectantes, exceto se 
contaminado com sangue.

Ferimentos com agulhas e material perfuro cortante, em 
geral, são considerados extremamente perigosos por 
serem capazes de transmitir mais de 20 tipos de 
patógenos diferentes, onde os mais comuns são os vírus 
do HIV, e das hepatites B e C.

 

O risco de infecção por HIV pós-exposição ocupacional 
percutânea com sangue contaminado é de aproximadamente 

ATMB - ACIDENTE DE TRABALHO 
COM MATERIAL BIOLÓGICO

RISCOS DE CONTAMINAÇÃO

PREVENÇÃO

EXEMPLOS DE OCUPAÇÕES DE RISCO

0,3% e, após exposição de mucosa, aproximadamente 
0,09%. No caso de exposição ocupacional ao vírus da 
hepatite B (HBV), o risco varia de 6 a 30%, podendo 
chegar até 60%, dependendo do estado do 
paciente-fonte, entre outros.

Quanto ao vírus da hepatite C (HCV), o risco de 
transmissão ocupacional após um acidente percutâneo 
com paciente-fonte HCV positivo é de aproximadamente 
1,8% (variando de 0 a 7%).

• Profissionais de saúde;
• Profissionais de limpeza das unidades de saúde;
• Garis;
• Catadores de materiais recicláveis;
• Entre outros.

A prevenção da exposição ao sangue ou a outros 
materiais biológicos é a principal medida para que não 
ocorra infecção por patógenos de transmissão sanguínea 
nos serviços de saúde.

Essas medidas devem ser utilizadas na manipulação de 
artigos médico-hospitalares e na assistência a todos os 
pacientes, independente do diagnóstico definido ou 
presumido de quaisquer doenças infecciosas. 
(Ministério da Saúde, 2010)

O ATMB - Acidente de Trabalho com Material 
Biológico é de notificação compulsória no Sistema 
de Informação de Agravos de Notificação - SINAN.

O CEREST/MS é referência para o desenvolvimento da Política de 
Saúde do  Trabalhador  no  Estado do  Mato Grosso do Sul no 
planejamento e   desenvolvimento de ações de vigilância à   saúde 
dos trabalhadores,  abrangendo   formação de recursos humanos,  
comunicação e educação  permanente, vigilância nos   ambientes e 
processos de  trabalho,  estudos  epidemiológicos,  produção, 
sistematização e divulgação de informações, normatização, apoio e   
incentivo aos municípios para o desenvolvimento dessas ações.
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CEREST CORUMBÁ 
(67) 3907-5444 / Corumbá - MS

SERVIÇO DE SAÚDE DO TRABALHADOR AQUIDAUNA 
(67) 3241-7111 / Aquidauana - MS

SERVIÇO DE SAÚDE DO TRABALHADOR PONTA PORÃ 
(67) 3431-3844 / Ponta Porã - MS

CEREST DOURADOS 
(67) 3428-2494 / Dourados - MS
 
SERVICO DE SAÚDE DO TRABALHADOR NOVA ANDRADINA 
(67) 3441-4080 / Nova Andradina - MS

SERVIÇO DE SAÚDE DO TRABALHADOR TRÊS LAGOAS
(67) 3929-9951 / Três Lagoas - MS

SERVIÇO DE SAÚDE DO TRABALHADOR CAMPO GRANDE 
(67) 3301-4351 / Campo Grande - MS

CEREST CAMPO GRANDE (67) 3314-3718 / Campo Grande - MS

CEREST ESTADUAL (67) 3312-1100 / Campo Grande - MS


