
Definição: 

Para o SUS, é o acidente envolven-
do sangue e outros fluidos orgâni-
cos potencialmente infectantes 
(líquor, líquido sinovial, líquido 
pleural, peritoneal, pericárdico e 
amniótico), fluidos orgânicos po-

tencialmente não-infectantes (suor, lágrima, fezes, urina, 
vômitos, secreções nasais e saliva), exceto se contaminado 
com sangue, ocorridos com os profissionais da área da saú-
de durante o desenvolvimento do seu trabalho, onde estes 

estão expostos a materiais biológicos. 

Com a evolução do trabalho, criação de novas tecnologi-
as e entrada no mercado de trabalho de outros profissio-
nais, que mesmo não sendo da área de saúde, também 
passaram a se expor a materiais que de alguma forma 
poderiam causar doenças ocupacionais transmitidas por 
estes materiais, o conceito de ATMB foi ampliado e as 

notificações estendidas aos demais profissionais expostos. 

Os ferimentos com agulhas e material perfuro cortante 
em geral são considerados extrema-
mente perigosos por serem potencial-
mente capazes de transmitir mais de 
20 tipos de patógenos diferentes, sen-
do o Vírus da Imunodeficiência Huma-
na (HIV), o da Hepatite B (HBV) e o da 
Hepatite C (HCV) os agentes infeccio-

sos mais comumente envolvidos. 

Profissionais expostos: 

 Profissionais da área de saúde: Médicos, Enfermeiros, 
Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, Dentistas, 
Bioquímicos, Técnicos de laboratório, Socorristas, 

Cientistas, Pesquisadores, etc; 

 Bombeiros Militar; 

 Profissionais de estética: Manicures, Pedicures, 

Podólogas, etc; 

 Profissionais de limpeza: Garis, Funcionários da 
limpeza de hospitais e clínicas, e até empregados 

domésticos; 

 Catadores de materiais recicláveis, entre outros. 

Tipos de Exposições: 

 Exposições percutâneas – lesões provocadas por ins-
trumentos perfurantes e cortantes (p. ex.: agulhas, bistu-

ri, vidrarias, etc.); 

 Exposições em mucosas – quando há respingos na face 

envolvendo olho, nariz, boca ou genitais;  

 Exposições cutâneas (pele não-íntegra) – contato com 

pele com irritações de pele ou feridas abertas;  

 Mordeduras humanas – consideradas como exposição 
de risco quando envolverem a presença de sangue, deven-
do ser avaliadas tanto para o indivíduo que provocou a 

lesão quanto àquele que tenha sido exposto. 

Riscos de Transmissão: 

 HIV – Acidentes percutâneos: 0,3%; 

Acidentes com exposição em mucosas: 0,9%; 

 Hepatite B: de 22 a 31%; 

 Hepatite C: 1,8%. 

Causas: 

 Desconhecimento dos riscos  

 Estresse, sobrecarga de 

trabalho, múltipla jornada; 

 Descarte inadequado de 

materiais perfurocortantes; 

 Falta ou uso inadequado de 

Equipamentos de Proteção Individual - EPI’s; 

 Não cumprimento de normas e utilização do 

improviso. 

Prevenção: 

 Identificação dos riscos 

 Ações de educação continuada 

 Mudança nas práticas de trabalho 

 Tecnologias mais seguras 

 Disponibilidade e adequação dos EPI’s 

 Descarte adequado de materiais perfurocortantes  

 Investigação, controle e registros dos casos, através 
do preenchimento da ficha de 
notificação no serviço de saúde e 
preenchimento da Comunicação de 

Acidente de Trabalho – CAT. 
 

Fontes: Acessadas em 26/07/2015 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/

publicacoes/04manual_acidentes.pdf 
 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/

protocolo_expos_mat_biologicos.pdf 
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 Foram notificados 2335 Acidentes de Trabalho com exposição a Material 

Biológico entre 2005 e 2014 na nossa microrregião (16 municípios à épo-

ca), segundo dados do SINAN, acessados em dezembro de 2014... 

 Na microrregião, 13 municípios notificaram acidentes neste período... 
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 Cantinho Cultural 

 

 

Envie-nos suas sugestões, elogios e críticas: 
 

cerestregional@sesau.capital.ms.gov.br 
 

Informativo em Saúde do Trabalhador: Boletim periódico de divulgação do 
Centro de Referência em Saúde do Trabalhador da Microrregião de Campo 
Grande (MS) — Cerest Regional Campo Grande— CEREST/DVS/SESAU 
 

R. Sergipe, 402 - Jardim dos Estados CEP: 79.020-160  
Campo Grande- MS        Fone: (67) 3314-3718 

Clique sobre as palavras para acessar as pági-

nas: 
 

Cerest Regional Campo Grande 

www.pmcg.ms.gov.br/cerest 

 
Jornal Mundo Jovem - 
http://www.mundojovem.com.br/poesias-

poemas 

O jornal Mundo Jovem vem há muitos anos 

estimulando o desenvolvimento de novos po-

etas, ao oferecer um espaço para as produ-

ções originais dos leitores. Sua sede é na Pon-

tifícia Universidade Católica (PUCRS), sob 

orientação da Faculdade de Teologia. Dentre 

as várias poesias homenageando o trabalha-

dor, escolhemos esta pela singeleza e simpli-

cidade. Para ler as poesias publicadas ou en-

viar sua contribuição, acesse o site do Mundo 

Jovem no final da página. 

Trabalhador 

Marinalva da Silva Almada - Caxias, MA 

 

Obrigado ao agricultor por cultivar a terra 

e dela tirar o nosso sustento, nosso alimento. 

Obrigado ao professor que transmite o 

conhecimento com amor. 

Obrigado ao médico que trata a doença 

Com paciência. 

Obrigado ao operário 

Que todos os dias o sonho constrói. 

Obrigado ao padeiro 

Que com amor prepara 

O pão quentinho de cada dia. 

Obrigado ao jornalista e ao jornaleiro 

Que leva a notícia fresquinha 

O dia inteiro. 

Obrigado ao motorista 

Que com atenção 

leva o passageiro. 

Obrigado ao dentista 

Que trata do sorriso do brasileiro. 

Obrigado ao carteiro que leva 

A correspondência, a carta 

Ao destino certeiro. 

Obrigado a todos os trabalhadores 

E trabalhadoras que fazem deste país 

Um lugar melhor e mais feliz. 

Aconteceu 

Você sabia que ??? 

No mês de junho foi 

realizado o I Curso de 

Vigilância Epidemioló-

gica do Cerest Regio-

nal Campo Grande. 

Este curso, voltado 

para a capacitação no 

preenchimento das 

fichas do SINAN, a-

brangeu Acidente de 

Trabalho Grave, Acidente de Trabalho com Exposição a Material Bio-

lógico, Acidentes com Animais Peçonhentos e Intoxicação Exógena. 

Participaram Bandeirantes, Camapuã, Campo Grande (foto bem abai-

xo), Corguinho, Jaraguari, Maracaju (foto acima), Nova Alvorada do 

Sul, Paraíso das Águas, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Rochedo, São 

Gabriel do Oeste 

(foto ao lado), Sidro-

lândia e Terenos. 

Ficamos felizes e 

honrados com a par-

ticipação de todos, e 

agradecemos, sobre-

tudo, os Secretários 

Municipais de Saúde 

de Maracaju e São 

Gabriel do Oeste que propiciaram as instalações para a capacitação 

da equipe nos próprios municípios. 

Para ver mais fotos dos eventos, acesse a Galeria de Fotos no nos-

so site. 
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