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1 INTRODUÇÃO                         

              A necessidade de proteção contra um risco biológico é definida pela fonte do material, pela 

natureza da operação ou experimento a ser realizado, bem como pelas condições de realização. 

Existem normas e classificações que regem os níveis de contenção adequados para os seus 

manuseios. Entretanto, as instituições devem possuir meios de tratar novos riscos, o que deve ser 

efetuado pelo SESMT e pelos profissionais da área. A implementação de novas técnicas de segurança 

deve ser adotada sempre que as medidas existentes se mostrarem ineficazes. O risco biológico é 

intensivamente encontrado no ambiente hospitalar. Assim, optou-se pelo tratamento setorial, ou 

seja, o estudo dos setores onde esses riscos estão marcadamente presentes.  

                Segundo o Centers for Disease Control and Prevention (CDC), por definição, profissionais da 

saúde são todos os indivíduos (estudantes, técnicos de laboratório, médicos, enfermeiros, 

funcionários da limpeza entre outros) que desempenham atividades que envolvem contato com 

pacientes, sangue ou outros fluidos orgânicos, em ambientes de assistência à saúde, laboratórios e 

correlatos.   

                 A responsabilidade pelas questões de segurança está necessariamente atrelada aos 

colaboradores. Cada um deles deve seguir as práticas de segurança no trabalho, através do uso de 

regras e regulamentos anunciados por este programa de segurança do hospital. Os gerentes e 

supervisores têm a responsabilidade de zelar para que ambos, ambiente e colaboradores, 

apresentem-se em condições adequadas de segurança e devem considerar a prevenção de acidentes 

como uma parte normal de suas atividades rotineiras.   

                É preciso estar constantemente alerta para os riscos de acidentes em qualquer local do hospital, 

comunicando à sua supervisão qualquer eventualidade, prática ou condição insegura.  

2 OBJETIVOS  

• Analisar a prática do profissional de saúde exposto ao risco biológico nos seguintes setores de 

assistência: Pronto atendimento, Postos de Internação, Unidade de Terapia Intensiva, Centro Cirúrgico, 

CME, Hemodinâmica e Oncologia ;  
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• Identificar a importância do controle e da prevenção de infecção entre colaboradores envolvidos na 

assistência;  

• Descrever as principais recomendações para a prevenção de infecções nos colaboradores envolvidos na 

assistência, relacionando patógenos, vias de transmissão e precauções a serem adotadas para a 

prevenção de infecção;  

• Identificar a importância da coleta e análise dos dados para o controle das infecções, transmitidas entre 

os colaboradores e os pacientes (acidentes ocupacionais com material perfuro-cortante ou líquidos 

orgânicos);  

• Descrever medidas de precauções e isolamento para doenças transmissíveis.  

                         3 SITUAÇÕES DE RISCO E ACIDENTE OCUPACIONAL  

                   Desde a primeira publicação relatando aquisição profissional de HIV, em 1984, os acidentes com 

material biológico têm adquirido importância crescente.   

  
  

  Riscos envolvendo sangue ou outros líquidos orgânicos potencialmente contaminados 

correspondem às exposições mais comumente relatadas. Ressaltamos que os ferimentos com 

material perfuro-cortante, em geral são considerados de maior risco.  

  

  

Por serem potencialmente capazes de transmitir mais de 20 TIPOS DE PATÓGENOS DIFERENTES, sendo que, 

entre eles, os agentes infecciosos mais envolvidos são os vírus causadores de:  

• Imunodeficiência Humana (HIV)  

• Hepatite tipo B (VHB)  

• Hepatite tipo C (VHC)  

O risco de adquirir infecção pós-exposição ocupacional é variável, e depende do tipo de acidente e de 

outros fatores como a gravidade, o tamanho da lesão, a presença e o volume de sangue envolvido no 

acidente - além das condições clínicas do paciente-fonte e o seguimento adequado pós-exposição. 

Diversos estudos relatam também que, a função do profissional, o tempo de trabalho e a aderência 
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às precauções padrão são fatores que interferem diretamente na ocorrência de leves e graves 

acidentes.  

  

 Hepatite tipo B (VHB)   

  

A Hepatite tipo B é classificada como uma doença sexualmente transmissível, porém, pode ser 

transmitida através do uso de seringas contaminadas e materiais contendo sangue. O vírus hepatite 

tipo B é constituído de um antígeno de superfície denominado HBsAg, também conhecido como 

antígeno Austrália; uma parte central, o core, que interage com DNA viral e contém o antígeno - 

HbcAg e ainda, um antígeno solúvel denominado HBeAg (associado a replicação viral). O vírus 

permanece ativo fora do organismo, em sangue seco, na temperatura ambiente por até uma semana 

- e é inativado pelas técnicas rotineiras de desinfecção e esterilização.   

  

As formas agudas graves ocorrem em cerca de 1 % dos casos, e aproximadamente, 10% evoluem de forma 

crônica. Porém, apenas 1 a 2% evoluem para hepatite crônica ativa.  

Período de incubação: de 30 a 180 dias, com média de 60-90 dias.  

Período de transmissibilidade: duas a três semanas antes dos primeiros sintomas.  Continua durante 

a fase aguda e no estado de portador crônico, podendo persistir por vários anos ou por toda a vida - 

caso o paciente não consiga depurar o vírus (positivo para o antígeno HBsAg).  

O risco de aquisição após um acidente envolvendo sangue contaminado pelo vírus da hepatite tipo B 

é bem conhecido, e pode variar conforme estado sorológico do paciente-fonte (reflete a replicação 

viral) e a situação vacinal do funcionário. Em exposições percutâneas, envolvendo sangue 

sabidamente contaminado pelo VHB e com a presença de HBeAg (marcador de replicação viral), o 

risco de infecção pode ser superior a 30%, enquanto se o paciente-fonte do acidente apresentar 

HBsAg positivo e anti-HBe positivo (sem replicação viral), o risco é de aproximadamente 6%. As 

condutas de profilaxia pós-exposição de PAS a pacientes com vírus da hepatite B baseiam-se, 

essencialmente, em dois fatores: a sorologia do paciente-fonte e o estado de vacinação do 

acidentado.  

 Produtos disponíveis empregados na profilaxia da infecção pelo VHB: a vacina contra a hepatite B e 

a imunoglobulina humana anti-hepatite B. A vacina disponível para o VHB é feita por técnicas de 
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engenharia genética, resultando em material recombinante de alta imunogenicidade - conferindo 

proteção entre 90% e 95% aos indivíduos imunocompetentes vacinados. É bem tolerada, sendo que 

seus eventos adversos resumem-se basicamente a: dor no local da aplicação (3% a 29%) e febre nas 

primeiras 48 a 72 horas após a vacinação (1% a 6%),  e outras reações raras. A imunoglobulina humana 

antihepatite B (HBIG) é obtida de plasma de doadores selecionados, vacinados para hepatite B, com 

altos títulos de anticorpos específicos (anti-HBs). Os eventos adversos também são mínimos, e de 

apresentação geralmente local.  

  

  

 Hepatite tipo C (VHC)   

  

Estudo realizado a partir de dados de pré-doadores de sangue em todo o Brasil, no ano de 1999, demonstrou 

uma variação na prevalência de indivíduos com infecção pelo VHC entre as regiões:  

0,65% na região Sul, 2,12% na região Norte  e 1,43% na região Sudeste.  

  
  

O vírus da Hepatite tipo C é constituído por um ácido ribonucléico (RNA). O VHC tem como principal 

característica a sua forma de transmissão, que acontece por transfusão de sangue e hemoderivados, 

de doadores contaminados em bancos de sangue sem aplicação adequada de testes de triagem. 

Atualmente, com o controle nos bancos de sangue, a transmissão ocorre, principalmente, pelo uso de 

drogas injetáveis com seringas contaminadas ou instrumentos e, mais raramente, por via sexual. O 

período de incubação pode variar entre duas semanas e seis meses, com média entre cinco a 10 

semanas. O período de transmissibilidade ocorre desde uma semana anterior ao início dos sintomas 

da doença aguda. Porém, como acontece na maioria das infecções pelo vírus das hepatites, os 

sintomas da doença aguda frequentemente não estão presentes.  

O risco médio de aquisição da Hepatite tipo C, após ferimento perfuro-cortante, é de 1,8%, variando de 

0 a 7% - de acordo com o tipo de exposição e a carga viral do paciente-fonte.  

  

 Imunodeficiência Humana (HIV)  
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A doença é causada por um retrovírus denominado vírus da imunodeficiência humana (HIV), com dois 

tipos conhecidos – HIV-1 e HIV-2 -  com genoma RNA da família Lentiviridae. O reservatório é o 

homem com infecção pelo HIV.  

O HIV pode ser transmitido, principalmente, das seguintes formas:  

- Relação sexual;  

- Transfusão de sangue ou de produtos sanguíneos contaminados;  

- Leite materno;  

- Uso de seringas e agulhas contaminadas; - acidente ocupacional. 

DIVERSOS FATORES RELACIONAM-SE À MAIOR PROBABILIDADE DE TRANSMISSÃO AO TRATAR-SE DE 

ACIDENTE OCUPACIONAL.   

SÃO ELES:  

    

 Material com sangue visível do paciente-fonte;  

 Procedimento que envolveu material diretamente introduzido em veia ou artéria do paciente- 

Fonte;  
 Ferimento profundo;  

  Paciente-fonte com doença avançada pelo HIV (refletindo provavelmente maior carga viral,  
  ou outros fatores de virulência das  cepas indutoras de sincício do HIV).  
  

RISCO BASEADO NO MATERIAL ENVOLVIDO PARA MANEJO DO PROFISSIONAL DA SAÚDE ACIDENTADO (OMS):  

  
1. Material biológico de risco: sangue ou qualquer fluido orgânico contendo sangue, secreção vaginal, 

sêmen e tecidos;     

2. Material biológico de risco indeterminado: líquidos de serosas (pleura, peritônio e pericárdio), líquido 

amniótico, líquor, líquido articular e saliva (em ambientes odontológicos). Estes casos requerem 

avaliação de forma individual;     

3. Material com quantidade concentrada do HIV: laboratórios de pesquisa com culturas do vírus, ou vírus 

em grande quantidade. Estes casos requerem avaliação individual para definir a necessidade de 

quimioprofilaxia; Mordeduras: considerada de risco se envolver o sangue;   

4. Material biológico sem risco de transmissão: suor, lágrima, fezes, urina, saliva (exceto em ambientes 

odontológicos).     
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Os profissionais de saúde expostos ao HIV devem ser avaliados rapidamente (preferencialmente até 

duas horas após o ocorrido), e devem ser submetidos à sorologia - para determinar o estado 

sorológico no momento do acidente. A medicação anti-retroviral deve ser iniciada o mais rápido 

possível.  

   

4 MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES OCUPACIONAIS  

                  Evitar a exposição ocupacional é o principal caminho para prevenir a transmissão dos vírus 

das Hepatites B e C e do HIV. Entretanto, a imunização contra Hepatite B e o atendimento adequado 

pós-exposição são componentes importantes para um completo programa de prevenção de infecção 

após acidente ocupacional, e são elementos para a segurança do trabalho.  

               4.1. MEDIDAS INSTITUCIONAIS  

Estas medidas visam garantir um ambiente de trabalho seguro, minimizando os riscos ocupacionais:  

• Realizar treinamentos e orientações quanto aos riscos ocupacionais e às medidas de prevenção;  

• Disponibilizar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Coletiva (EPC);  

• Dispor recipientes apropriados para o descarte de pérfuro cortantes;  

• Supervisionar o estado vacinal dos PAS e promover campanhas de vacinação periódicas;  
 

• Fornecer instruções escritas e afixar cartazes sobre os procedimentos a serem adotados em casos de 

acidentes;  

• Dispor de Serviço de Atendimento ao Funcionário Exposto ao material biológico  

  

 4.2. MEDIDAS INDIVIDUAIS  

Recomendações aos profissionais da saúde:  

  

• Realizar o esquema completo da vacinação contra a Hepatite tipo B (três doses);  

• Realizar a higienização das mãos nos momentos indicados;  

• Adotar as Precauções Padrão - utilizar luvas, óculos/protetor facial e avental, quando manipulação de 

sangue e secreções, independentemente do diagnóstico do paciente;  
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• Manter atenção durante a realização dos procedimentos;  

• Manipular, com cuidado, as agulhas e instrumentos cortantes;  

• Não utilizar os dedos como anteparo durante a realização de procedimentos que utilizem materiais 

perfuro-cortantes;  

• Não reencapar as agulhas e não entortá-las, quebrá-las ou retirá-las da seringa com as mãos;  

• Seguir as recomendações para montagem e preenchimento das caixas de perfuro-cortantes;  

•   Desprezar todo material perfuro-cortante, mesmo que estéril, em recipientes adequados.  

  

              4.3 Segurança do Trabalhador  

Para segurança do PAS não é permitido:  

• Uso de adorno (brinco, pulseiras, anéis e colar);  

• Manipulação de lentes de contato nos postos de trabalho;   

• Consumo de alimentação e bebidas nos postos de trabalho;  

• Guarda de alimentos em locais não destinados para este fim;  

• Uso de calçados abertos;  

• Fumar nas dependências do hospital.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Em caso de acidentes consulte o fluxograma de   Condutas após acidente com Material  

Biológico   disponibilizado nos murais e intranet.   
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4.4 Uso correto do Equipamento de Proteção Individual  

  

Use a técnica correta de colocação e retirada dos EPI’ para evitar 

contaminar a si mesmo aos pacientes.  
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4.5 Higienização das Mãos  

As indicações para a higiene simples e antisséptica das mãos das mãos são: I. 

 Higienizar as mãos com sabonete líquido e água:   

• Ao chegar no hospital, ou seja, antes de iniciar as primeiras atividades;   

• Quando estiverem visivelmente sujas de sangue ou outros fluidos corporais;  

• Antes e após uso do banheiro;   

• Após remover luvas;   

• Quando a exposição a potenciais patógenos formadores de esporos for fortemente suspeita ou 

comprovada;  

• Antes e após o cuidado ao paciente (após contato com o paciente e pós-contato com superfícies 

próximas ao paciente) e especialmente em situações de surtos por Clostridium difficile.   

II.  Higienizar as mãos com preparação alcoólica:   

• Quando as mãos não estiverem visivelmente sujas;   

• Antes e após tocar o paciente;  

• Antes do manuseio de medicamentos ou preparação de alimentos;   
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  Garanta sua proteção e siga a técnica correta para higienização das mãos.   

Para mais informações consulte o protocolo de higienização das mãos disponibilizado na  
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5 MEDIDAS DE PRECAUÇÕES   

O objetivo básico de um sistema de precauções é a prevenção da transmissão de um microorganismo 

de um paciente para outro, ou para um profissional da saúde. Esta prevenção abrange medidas 

referentes à transmissão dos agentes envolvidos.   

PRECAUÇÕES PADRÃO: devem ser aplicadas no atendimento a todos os pacientes, na presença de 

risco de contato com sangue; fluidos corpóreos, secreções e excreções (exceção: suor); pele com 

solução de continuidade; e mucosas.  

PRECAUÇÕES ESPECÍFICAS: elaboradas de acordo com o mecanismo de transmissão das patologias e 

designadas para pacientes suspeitos ou sabidamente infectados ou colonizados -  por patógenos 

transmissíveis e de importância epidemiológica - baseada em três vias principais de transmissão: 

transmissão por contato, transmissão aérea por gotículas, transmissão aérea por aerossóis. AS  

PRECAUÇÕES EMPÍRICAS são indicadas em síndromes clínicas de importância epidemiológica sem a 

confirmação da etiologia.  

  

5.1. PRECAUÇÃO PADRÃO  

Devem ser utilizadas para todos os pacientes independentemente da presença ou ausência de doenças 

transmissíveis comprovada  

• Higienização das mãos: antes e após contato com o paciente, após contato com sangue, outros líquidos 

orgânicos,  e itens contaminados; após a retirada de luvas, entre um paciente e outro e no mesmo 

paciente, caso haja risco de contaminação cruzada entre diferentes sítios anatômicos.  

• Luvas: usar luvas limpas, quando houver possibilidade de contato com sangue, outros líquidos ou itens 

e superfícies contaminados; trocar de luvas entre procedimentos; retirar as luvas após o uso e lavar as 

mãos obrigatoriamente.  

• Máscara e óculos de proteção: recomendados para proteção individual, durante procedimentos que 

envolvam riscos de respingos.  
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• Avental: avental limpo para proteção individual sempre que houver risco de contaminação com sangue 

ou líquidos orgânicos. Quando houver sujidade visível, retirar o avental o mais rápido possível e lavar 

as mãos.  

• Artigos e equipamentos de assistência ao paciente: realizar limpeza e desinfecção ou esterilização, de 

acordo com a classificação do artigo, após o uso e entre pacientes.  

• Ambiente: seguir os procedimentos de rotina para adequada limpeza e descontaminação das 
superfícies ambientais.  

• Roupas: ensacar as roupas usadas e contaminadas com material biológico (sangue, líquidos orgânicos 

e excreções), de forma a prevenir exposição.  

• Material pérfuro-cortante: manusear com cuidado os materiais pérfuro-cortantes, proceder o descarte 

adequado em recipientes rígidos e resistentes à perfuração. Seguir adequadamente as orientações 

para montagem e preenchimento destes recipientes, não ultrapassando o limite indicado.  

• Quarto privativo: indicado conforme orientação da CCIH.   

  

               5.2. PRECAUÇÕES DE CONTATO  

  

Indicações: Infecção (ou suspeita de infecção) ou colonização por bactérias multirresistentes ou 

microorganismos epidemiologicamente importantes (como rotavírus, vírus sincicial respiratório, 

herpes simples localizado, diarréia aguda, furunculose, infecção de ferida operatória, escabiose, 

pediculose), passíveis de transmissão por contato direto.  

Internação de paciente: quando possível, em quarto privativo ou em quarto com paciente que apresente 

infecção pelo mesmo microrganismo (coorte).  

• Higienização das mãos: deve ser enfatizada a importância desta ação; utilizar anti-séptico 

como o álcool-gel ou soluções degermantes (clorexidina a 2% ou PVPI 10%).  

• Luvas: usar luvas limpas, não estéreis, ao entrar no quarto durante o atendimento ao 

paciente; trocar de luvas após contato com material biológico; retirar as luvas antes de deixar 

quarto.  

• Avental: usar avental limpo - não necessariamente estéril - ao entrar no quarto durante o 

atendimento ao paciente e retirá-lo antes de deixar o quarto.  
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• Equipamentos de cuidado ao paciente: estetoscópio, esfignomanômetro e termômetro 

devem ser de uso individual. Caso não seja possível, devem ser limpos e desinfetados com 

álcool a 70%, entre pacientes.  

• Ambiente: itens com os quais o paciente teve contato e superfícies ambientais devem ser 

submetidos à desinfecção com álcool a 70% (ou produto compatível com a natureza da 

superfície) a cada plantão.  

• Visitas: restritas e reduzidas.  

• Transporte do paciente: limitado. O profissional que transportar o paciente deve usar as 

precauções padrão e realizar desinfecção das superfícies após o uso do paciente. Manter as 

secreções contidas sempre que necessário. Atenção sempre comunicar com antecedência o 

transporte do paciente em precaução ao setor indicado como Ambulância, Imagem, CC,  

UTI e etc.  

  

  

  

• Identificação do paciente: O quarto ou leito do paciente é sinalizado com placa de 

recomendações de EPI’s e condutas a serem implementadas aos profissionais e familiares.   
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        5.3. PRECAUÇÕES POR AEROSSÓIS  

  

Indicações: Infecção respiratória suspeita ou confirmada por microrganismos transmitidos por 

aerossóis (partículas de tamanho menor ou igual a 5 micra), que permanecem suspensas no ar e 

podem ser dispersadas a longas distâncias - como varicela, sarampo e tuberculose.   

Local de internação: quando disponível é indicado quarto privativo com pressão negativa; filtragem 

do ar com filtros de alta eficiência (caso seja reabsorvido para o ambiente); seis a 12 trocas de ar 

por hora, manter as portas do quarto sempre fechadas.   

Caso a instituição não tenha quartos com estas características, manter o paciente em quarto privativo, com 

as portas bem fechadas e boa ventilação.  

• Proteção respiratória: usar máscaras com capacidade de filtragem e vedação lateral adequada (PFF2- 
Proteção Facial Filtro 2 -  ou N95 - regulamentação por entidades americanas).  

Estas máscaras podem ser reutilizadas pelo mesmo profissional por longos períodos - desde que se 

mantenham íntegras, secas e limpas.  
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• Transporte de paciente: utilizar máscara tipo cirúrgica para o paciente. Atenção sempre comunicar com 

antecedência o transporte do paciente em precaução ao setor indicado como Ambulância, Imagem, 

CC, UTI e etc.  

• Visitas: restritas e orientadas.  

• Identificação do paciente: O quarto ou leito do paciente é sinalizado com placa de recomendações de 

EPI’s e condutas a serem implementadas aos profissionais e familiares.  
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ALGUMAS DOENÇAS DE TRANSMISSÃO POR AEROSSÓIS  

  

• TUBERCULOSE  

A transmissão da tuberculose ocorre por via aérea (aerossóis). O indivíduo portador de tuberculose bacilífera 

(pulmonar ou laríngea) elimina através da tosse, do espirro, da fala e até da respiração, as gotículas 

contaminadas de diversos tamanhos. As gotículas mais pesadas são depositadas no chão, e as mais leves,  ficam 

em suspensão no ar. Estas partículas menores (de 1 a 5 micra) podem ficar suspensas no ar por longos períodos 

de tempo. Além disso, podem ser facilmente carregadas pelas correntes de ar, disseminando-se por todo o 

ambiente (quarto do paciente, por exemplo) ou até para outros locais do hospital. Estas partículas 

contaminadas são inaladas e ganham a via aérea do indivíduo exposto, atingindo os alvéolos.  

Transmissão hospitalar  

A transmissão hospitalar de tuberculose já foi comprovada e bem documentada em diversos estudos 

publicados. O risco de transmissão hospitalar de tuberculose é considerado aumentado em áreas 

onde há alta prevalência de pacientes doentes (áreas endêmicas) ou locais de atendimento a 

pacientes vindos destas regiões, além de locais com altos índices de doentes com o vírus da 

imunodeficiência humana (HIV).  

  

EM RELAÇÃO ÀS ATIVIDADES ESPECÍFICAS, OS PROFISSIONAIS QUE ESTÃO SOB MAIOR RISCO SÃO AQUELES 

QUE:  

• Realizam ou assistem necrópsias;  

• Trabalham em locais de procedimentos que estimulam a tosse, principalmente salas de broncoscopia e 

de inaloterapia; ou que  

• Trabalham com pacientes sintomáticos respiratórios sem as devidas medidas de proteção (pneumologia, 

infectologia, pronto-socorro).  

  

  

  

  

  

  

  

NOS CASOS DE HERPES ZOSTER  E VARICELA: ASSOCIAR PRECAUÇÕES DE CONTATO COM PRECAUÇÕES PARA  

AEROSSÓIS.   
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MEDIDAS DE CONTROLE  

• Detecção precoce dos pacientes suspeitos;  

• Rápida realização do diagnóstico e início do tratamento;   

• Estabelecimento das medidas de precaução para transmissão aérea (isolamento).  

  

  

MEDIDAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL  

• Uso de máscaras PFF2 (tipo N95).  

A máscara PFF2 deve ser utilizada pelo PAS nas seguintes situações:  

• Dentro dos quartos de pacientes com tuberculose bacilífera (pulmonar ou laríngea) suspeita ou 

confirmada;   

• Em locais onde ocorram procedimentos indutores de tosse e geradores de aerossóis (ex.: salas de 
broncoscopia, salas inaloterapia, laboratórios de micobacteriologia).  

  

• VARICELA  

  

A varicela é uma doença altamente contagiosa, causada pelo vírus Varicela-zoster (VVZ). A principal 

manifestação clínica é caracterizada pela presença de vesículas disseminadas em todo o corpo, que 

evoluem para crostas até a cicatrização (em torno de 5 a 6 dias) - sendo esse tempo prolongado se 

houver imunodepressão associada.  

Período de Incubação O período de incubação varia de 14 a 21 dias, podendo ser mais curto em pacientes 

imunodeprimidos e mais longo após o uso de imunoglobulina.  

 A TRANSMISSÃO OCORRE POR:  

Disseminação aérea de partículas virais (aerossóis) Contato 

direto ou indiretos com as lesões.  

  

  

  

AS MEDIDAS DE CONTROLE AMBIENTAL RESTRINGEM - SE À EXISTÊNCIA DE QUARTO PRIVATIVO.   
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O período de maior transmissibilidade inicia-se dois dias antes do aparecimento das vesículas, e vai 

até a fase de crosta - geralmente de cinco a seis dias após o início das lesões, sendo esse tempo 

prolongado se houver risco de imunodepressão associada.  

Conduta recomendada diante de caso suspeito ou confirmado de varicela em um paciente internado.  

Recomendações relacionadas ao caso índice: manter precauções de contato e por aerossóis durante o 

período de transmissibilidade da doença.  

Recomendações relacionadas aos comunicantes hospitalar: na ocorrência de varicela em uma 

enfermaria, devido ao risco de disseminação da doença, está indicada a utilização de precauções por 

aerossóis aos pacientes suscetíveis comunicantes do caso - por um período de até 21 dias após a 

exposição para os comunicantes imunocompetentes - e 28 dias para os comunicantes  

Consiste na vacinação de bloqueio e deve ser realizada até 72 horas após o contato com o caso índice, 

nos seguintes casos:  

• Pessoas imunocompetentes suscetíveis à doença e internadas em enfermaria onde haja caso 

de varicela;  

• Profissionais de saúde suscetíveis do local onde haja caso de varicela  
Havendo a necessidade de internar pessoas suscetíveis durante este período, a vacinação está recomendada 

para estes indivíduos.   

Os profissionais de saúde suscetíveis, comunicantes e não vacinados, que necessitarem manter as 

atividades em local com pacientes suscetíveis à varicela, devem usar máscara cirúrgica do 8º ao 21º 

dia - para evitar a possibilidade de transmissão respiratória, caso venham a desenvolver a doença.  

        

  5.4. PRECAUÇÕES POR GOTÍCULAS  

  

imunodeprimidos. Os comunicantes podem compartilhar o mesmo quarto.   

  

  

  

  

VACINAÇÃO PÓS - EXPOSIÇÃO   

  

Estes pacientes devem receber al ta hospitalar o mais rapidamente possível, permanecendo apenas  
aqueles cuja internação seja imprescindível.   
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Indicações: Pacientes portadores ou com infecção por microorganismos transmissíveis por gotículas, 

que podem ser gerados por tosse, espirro, conversação. Exemplos: parotidite, coqueluche, difteria, 

rubéola, meningite por meningococos, síndrome aguda respiratória grave (pneumonia asiática).  

• Internação de paciente: quarto privativo ou, caso não seja possível, em quarto de paciente 

com infecção pelo mesmo microorganismo (coorte); a distância mínima entre os leitos deve 

ser de um metro.  

• Máscara: deve ser utilizada quando a proximidade com o paciente for menor de um metro.  

• Transporte de paciente: limitado, mas quando necessário, utilizar máscara cirúrgica para o 

paciente. Atenção sempre comunicar com antecedência o transporte do paciente em 

precaução ao setor indicado como Ambulância, Imagem, CC, UTI e etc.  

• Visitas: restritas e orientadas.  

• Identificação do paciente: O quarto ou leito do paciente é sinalizado com placa de 

recomendações quanto uso de EPI’s e condutas a serem implementadas aos profissionais e 

familiares.  

 

  
  

  

ALGUMAS DOENÇAS DE TRANSMISSÃO POR GOTÍCULAS  
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 DOENÇA MENINGOCÓCICA  

A doença meningocócica geralmente é adquirida na comunidade, podendo ser causada por uma 

variedade de sorogrupos de Neisseria meningitidis. É transmitida por meio da via aérea, por gotículas. 

O período de incubação é de 2 a 10 dias, em média três a quatro dias, e o período de 

transmissibilidade dura enquanto houver agente na nasofaringe. Em geral, após 24 horas de 

antibioticoterapia eficaz, o meningococo desaparece da nasofaringe. TRANSMISSÃO HOSPITALAR  

A transmissão hospitalar de Neisseria meningitidis é incomum. A transmissão de paciente para 

profissionais foi descrita em raros casos, nos quais as precauções apropriadas não foram usadas 

durante o contato com as secreções respiratórias de pacientes com meningococcemia ou meningite 

meningocócica - ou durante o manuseio de material clínico para exames laboratoriais. RISCO PARA 

OS PROFISSIONAL DA SAÚDE  

O risco do profissional da área da saúde (PAS) adquirir doença meningocócica pelo contato casual (ex.: 

limpar quartos ou entregar bandejas de alimentos) parece ser irrelevante.  

              

              SÃO CONSIDERADAS SITUAÇÕES DE RISCO PARA OS PAS:  

• Contatos intensos e desprotegidos (sem uso de máscara) com pacientes com infecção durante exame de 

orofaringe;  

• Entubação endotraqueal;  

• Aspiração de vias aéreas;   

  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL À NEISSERIA MENINGITIDIS  

  

• Identificação precoce dos casos suspeitos para início imediato do tratamento e das precauções 

respiratórias para gotículas;  

• Manter os pacientes suspeitos/confirmados sob precauções respiratórias para gotículas até 24 horas da 

terapia antimicrobiana efetiva;  

• Adesão às precauções respiratórias para gotículas durante o período indicado  

  

  



 

 

  

ÁREA: Contr ole de Infecção Hospitalar   SETOR: SCIH   

Programa de Prevenção de Acidentes com Material Biológico   

ELABORAÇÃO:  01/04/2018   

CÓDIGO:  001   

  PÁGINA:     
  

  Manual    

REV:   01   RESP: SCIH e SESMT   

  
  

  
  

  

PROFILAXIA PÓS-EXPOSIÇÃO À NEISSERIA MENINGITIDIS (PAS)  

  

A quimioprofilaxia de rotina, após o atendimento de um paciente com doença meningocócica, NÃO é 

recomendada aos profissionais da saúde.  

Porém, está indicada nos casos nos quais as precauções respiratórias para gotículas não tenham sido 

usadas e houve exposição à secreções respiratórias, tais como: entubação endotraqueal e  aspiração 

de secreções.  

                DROGAS UTILIZADAS  

A droga de escolha para quimioprofilaxia é a rifampicina, administrada em adultos, por via oral, na 

dosagem de 600 mg, a cada 12 horas, por dois dias. Drogas como ceftriaxona (250 mg intramuscular) 

ou ciprofloxacina  (500 mg via oral) em regimes de dose única,  podem ser utilizadas como alternativa 

à rifampicina. 

 Influenza  

As seguintes medidas rapidamente efetivadas são de significativa importância na prevenção e controle global 

deste agravo:  

• Identificação precoce e notificação imediata dos casos suspeitos  

• Isolamento de casos suspeitos  

• Monitoramento de contatos  

• Diagnóstico laboratorial  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE:  

• Identificação precoce dos casos suspeitos para início imediato do tratamento e da precaução respiratória 

para gotículas;  

• Manter os pacientes suspeitos/confirmados sob precauções de respiratória para gotículas até quinto dia 

do tratamento ou durante o período indicado pelo SCIH. 

  5.4. PRECAUÇÕES EMPÍRICAS  

Síndromes Clínicas ou implantação de precauções empíricas para prevenção de transmissão de patógenos 

epidemiologicamente importantes, antes da confirmação do diagnóstico.  
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SÍNDROME CÍNICA  PATÓGENO POTENCIAL  PRECAUÇÃO EMPÍRICA  

Diarréia aguda comprovável causa 

infecciosa em paciente  
incontinente ou em uso de fralda.  

Patógeno entérico (rotavírus, 

Shigela, Salmonela e outros)  
  

Precaução padrão e de contato  

  

  
Meningite  

Neisseria meningitidis  Gotículas nas primeiras 24 horas 

sob terapia antimicrobiana;  

Mascára e óculos de proteção para 

entubação  

Enteroviroses  Contato  

  
Exant ema generalizado de etiologia desconhecida  

  
Petéquias e/ou equimoses com 

febre  

  
Neisseria meningitidiss   

Gotículas nas primeiras 24 horas 

sob terapia antimicrobiana.  

  

Vesicular  Varicela, varíola ou vírus da 

vaccínia(bioterrorismo)  

Aerossol e contato; contato se 

vírus da vaccinia  

Maculopapular com tosse, coriza   Sarampo  Aerossol  

  

Infecção Respiratória  

Tosse por mais de duas semanas 

com ou sem febre / infiltrado 

pulmonar em lobo direito  

  
M. tuberculosis  

Aerossol  

Tosse/febre/infiltrado pulmonar 

sugestivo de tuberculose em  
paciente com alto risco para 

infecção por HIV  

  
M. tuberculosis  

Aerossol  

  
Infecção respiratória, bronquiolite 

e pneumonia em crianças   

  
Vírus sincicial respiratório,  

Adenovírus e vírus influenza   

Gotículas;  
Precaução para gotículas podem 

ser descontinuada quando  

adenovírus e influenza forem  
descartada  

Infecção Cutânea  

Abcesso ou frenagem da ferida 

que não pode ser coberto  

Staphylococcus aureus, 

Streptococcus grupo A  

Contato  
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IMUNIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA ÁREA DA SAÚDE  

Você já sabe que os profissionais da área da saúde (PAS) estão expostos a um risco maior de adquirir 

determinadas infecções que a população em geral. Por isso, é importante salientar que algumas delas 

são imunologicamente preveníveis.  

A imunização é uma medida de prevenção recomendada, com excelentes repercussões.  Os benefícios incluem:  

• Proteção individual,  

• Interrupção da disseminação de doenças infecciosas e de alguns surtos hospitalares e 

Proteção indireta de pessoas não vacinadas da comunidade, para algumas doenças.  

Vacinas recomendadas:  

  

Patologia  Indicação  dose  Efeitos colaterais  Contraindicação  

Hepatite B  PAS susceptíveis 

sob risco de  

exposição a  
sangue e fluidos 

corporais  

3 doses 

IM  
0-30-180 dias  

Eritema e 

induração local  

Raros: prurido, 

urticária e  

broncoespasmo  

Relativa: primeiro 

trimestre da 
gravidez.  

História de reação 

anafilática após 

dose anterior  

Varicela  PAS susceptíveis  2 doses 

Sc  

0-60dias  

  

Exantema 

febre  
Imunossupressão, 

alergia aos  

componentes da 

vacina, gestação  

Febre Amarela  PAS que atuam em 

área endêmica  
Dose única  

SC  

  

Comuns: febre, 

cefaleia, dor local, 

franqueza 

muscular Raros: 

hipersensibilidade 

e encefalite  

Alergia do tipo 

anafilático a ovo,  

imunodeprimidos 

que receberam  

imunoglobulinas  

recentemente. O 

risco de  
complicações é 

maior em gestante  

Influenza  
(Gripe)  

  

Para todos os PAS 

com ênfase para  

os que mantem 

contato com  

pacientes de alto  
risco  

Dose única  
0,5ml 

IM  

Dor local, 

endurecimento, 

febre, cefaleia, 

dores musculares  

Alergia do tipo 

anafilático a ovo  
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Tuberculose  PAS com risco de 

exposição a  
pacientes com TB 

bacilífera  

Dose única  
ID  

Braço D  

Abcesso local,  
Úlceras e 

linfonodos   

.  
Raros: osteíte, 

sepse.  

Imunossupressão 

de qualquer  
natureza e 

gravidez  

Rubéola  PAS susceptíveis  Dose única  
1 ml SC  

Exantema, 

linfadenopatia,  

febre, mal-estar, 

artralgia, artrite.  

Raros: radiculite 

trombocitopenia   

Imunossupressão, 

gestação  e  

história de reação 

anafilática após 

receber neomicina   

Sarampo  PAS susceptíveis  Dose única  
1 ml SC  

Exantema, quadro 

catarral.  

Raros: 

panencefalite 

subaguda,  

trombocitopenia  

  

Imunossupressão, 

gestante no  

primeiro trimestre 

alergia tipo  

anafilática a ovo e  

neomicina  

Caxumba  PAS susceptíveis  Dose única SC  Locais, paritidite, 

meningite 

asséptica  

Imunossupressão, 

gestante no  

primeiro trimestre 

alergia tipo  
anafilática a ovo e  

neomicina  

Tétano e Difteria  Para todos os PAS  
E   

Profilaxia após 

ferimentos  

  

  

  

3 doses  IM  

0-60-120 Dias  

  

Se reforço:  
 Dose única IM  

Raros: febre, dor 

local, astenia, 

reação alergica  

Alergia do tipo 

anafilático aos  
componentes e 

adjuvantes da 

vacina.  

Primeiro trimestre 

da gestação.  

Raiva  Profissionais sob o 

risco de exposição 

ao vírus rábico 

(Laboratório e 

pesquisas com 

animais)  
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6 CONDUTAS DE ATENDIMENTO NA OCORRENCIA DE ACIDENTE COM MATERIAL BIOLÓGICO  

A prevenção da exposição ao sangue ou a outros materiais biológicos é a principal medida para que 

não ocorra contaminação por patógenos de transmissão sanguínea. Os acidentes de trabalho com 

sangue e outros fluidos potencialmente contaminados devem ser tratados como casos de emergência 

médica, uma vez que, para se obter maior eficácia, as intervenções para profilaxia da infecção pelo 

HIV e hepatite B necessitam ser iniciadas logo após a ocorrência do acidente.   

1. Primeiros Cuidados  

   Na ocorrência de exposições envolvendo sangue e outros fluidos que podem trazer riscos de transmissão     

ocupacional do HIV e dos vírus das hepatites B (HBV) e C (HCV).   

 Primeira conduta será os cuidados imediatos com a área exposta: lavar o local atingido com 

água e sabão nos casos de exposição cutâneas e percutânea. Quando o contato for em 

mucosas, lavar exaustivamente com água corrente ou soro fisiológico 0,9%.  

• Exposições percutâneas – lesões provocadas por instrumentos perfurantes e cortantes (p.ex. agulhas, bisturi, 

vidrarias);  

• Exposições em mucosas – p.ex. quando há respingos na face envolvendo olho, nariz, boca ou genitália;   

• Exposições cutâneas (pele não-íntegra) – p.ex. contato com pele com dermatite ou feridas abertas;  

  

 O profissional deverá comunicar ao enfermeiro do setor para identificação do paciente-fonte 

e para que seja solicitado sorologias conforme consentimento verbal do mesmo ou de seu 

responsável legal.  

 O profissional deverá se dirigir imediatamente ao pronto atendimento para abertura do 

prontuário e avaliação médica quanto a origem e gravidade para exposição ao vírus da HIV, 

Hepatite B  e C.  

  

2. Avaliação da Exposição no Acidente   

Deve ocorrer imediatamente após o acidente e, inicialmente, basear-se em uma adequada anamnese 

do acidente, caracterização do paciente-fonte, análise do risco, notificação do acidente e orientação 

de manejo e medidas de cuidado com o local exposto.  
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A exposição ocupacional a material biológico deve ser avaliada quanto ao potencial de transmissão de 

HIV, HBV e HCV com base nos seguintes critérios:  

• Tipo de exposição.   

• Tipo e quantidade de fluido e tecido.  

• Status sorológico da fonte.   

• Status sorológico do acidentado.   

• Susceptibilidade do profissional exposto.  

  

  

  
3.    Avaliar Sorologia do paciente-fonte:  

           O paciente-fonte deverá ser avaliado quanto à infecção pelo HIV, hepatite B e hepatite C, no 

momento da ocorrência do acidente. Somente serão consideradas as informações disponíveis no 

prontuário sobre resultados de exames laboratoriais, história clínica prévia e diagnóstico de admissão 

se positivos para determinada infecção (HIV, HBV, HCV).  

Avaliar Sorologia do profissional acidentado:  

• Verificar realização de vacinação para hepatite B;  

• Comprovação de imunidade através do Anti-HBs.  

• Realizar sorologia do acidentado para HIV, HBV e HCV.  

  

4.      Condutas frente ao acidente com exposição ao HIV  

 Em caso de paciente-fonte HIV positivo:  

            Um paciente-fonte é considerado infectado pelo HIV quando há documentação de exames 

Anti-HIV positivos ou o diagnóstico clínico de AIDS, nesses casos o profissional acidentado será 

encaminhado ao Instituto de Doenças tropicais Natan Portela - IDNT para análise do acidente e 

indicação de quimioprofilaxia anti-retroviral (ARV) /Profilaxia Pós-Exposição (PPE).  

  

 Paciente-fonte HIV negativo:  
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             Envolve a existência de documentação laboratorial disponível e recente (até 60  dias para o 

HIV)  ou no momento do acidente, através do teste convencional ou do teste rápido. Não está 

indicada a quimioprofilaxia anti-retroviral.  

Em casos de maior risco para conversão sorológica é acompanhado sorologia até sexto mês do acidente.   

  

                    6 APÊNDICE   
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