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Fatores de risco para infecção ocupacional pelo HIV 
 
O risco de infecção ocupacional pelo HIV era aumentado quando: 
• A exposição ocupacional era profunda, quando comparada com

a superficial (p<0,0001) 
• Sangue era visível no instrumento/material causador da

exposição ocupacional (p=0,0014) 
• O instrumento/material causador da exposição era proveniente

de uma veia ou artéria do paciente fonte (p=0,0028) 
• O paciente fonte morreu dentro de 60 dias da exposição

(p=0,0011) 
• O trabalhador da saúde exposto não fez uso profilático de 

zidovudina pós exposição (p=0,0026). 
 
(CDC,1995) 



TIPO DE EXPOSIÇÃO RISCO IC 95%

PERCUTÂNEA 0.32 % 0.18 - 0.45 %
25 estudos 22 contaminações / 6.955 exposições

MUCOSAS 0.03 % 0.006 - 0.19 %
21 estudos 1 contaminação / 2.910 exposições

PELE NÃO-ÍNTEGRA < 0.1 %
Nenhum caso (após exposição cutânea isolada) em estudos       
prospectivos.

Exposições ocupacionais ao HIV

RISCO DE TRANSMISSÃO DO HIV

Ippolito et al. CID 1999; 28: 365-383.



FLUXOGRAMA DE CONDUTA APÓS ACIDENTE

ACIDENTE

CUIDADOS LOCAIS
(supervisão chefia imediata)

NOTIFICAÇÃO
( Médico Trabalho/CCIH - CAT)

ANÁLISE DE DADOS DA FONTE DE CONTÁGIO
(causa e tipo de acidente, vacinas, quimioprofilaxia, etc.)

ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL AO PROFISSIONAL

SEQUIMENTO CLÍNICO LABORATORIAL



Exames                    Dependente
Paciente fonte

Rotina                                    Tipo de acidente
(EPI, fluido)

Retornos

Profilaxias secundárias

MONITORAMENTO

Gerberding N. Engl. J. Med. 348 (9) 826-833, 2003



Cuidados na vigência de exposição

Lavar o local exposto imediatamente:

• pele (água e sabão)

• mucosas (água)

• olhos (água ou sol. salina)

HCFMRP-USP



Cuidados na vigência de exposição

– análise da exposição
– apoio e esclarecimento
– análise clínica e sorológica
– coleta de sangue do acidentado e da fonte
– profilaxia (HIV) (2 horas até 36 horas)
– solicitação e dispensação de anti-retrovirais 

ou vacinas.

HCFMRP-USP



QUIMIOPROFILAXIA 

Avaliar com cuidado - Considerar:
1) o risco do paciente-fonte estar ou não 

infectado pelo HIV, 
2) a gravidade da exposição e 
3) o potencial benefício da medicação 

ARV.



Exposições GRAVES

MMWR 1996, 45 (22): 468-472

Grande volume de sangue
• lesão profunda
• agulha de grosso calibre
• agulha previamente em veia ou 

artéria do paciente- fonte
• presença de sangue visível 

no dispositivo utilizado

Altos títulos de HIV
• paciente-fonte com infecção
primária pelo HIV

• paciente-fonte com estágio 
terminal de doença

• carga viral elevada 

Acidentes Ocupacionais com Risco Biológico



Condutas com o paciente - fonte

Aconselhar e coletar sangue para:

Teste rápido anti-HIV;

Anti-HIV convencional;

HBsAg (Hepatite B); e,

Anti-HCV (Hepatite C).

Acidentes Ocupacionais com Risco Biológico

O que fazer no momento do acidente ?



Condutas com o profissional de saúde acidentado

Aconselhar e coletar sangue para:

Anti-HIV convencional;

HBsAg, anti-HBs, anti-HBc (Hepatite B); e

Anti-HCV (Hepatite C);

hemograma;

provas de funções hepática e renal. 

Acidentes Ocupacionais com Risco Biológico

O que fazer no momento do acidente ?



Idealmente dentro de 1 a 2 horas após o acidente.
Até quanto depois ainda é benéfico ?

Quando iniciar profilaxia para HIV?

Por quanto tempo manter ?
Por 4 semanas.

EXPOSIÇÕES OCUPACIONAIS AO HIV



www.aids.gov.br/biblioteca



www.aids.gov.br/biblioteca



Medicamentos anti-retrovirais diferentes do 

esquema preconizado podem ser indicados 

quando há suspeita de exposição a cepas virais  

resistentes.  

- paciente-fonte multi–experimentado -

Genotipagem.



Estudo em pacientes fonte de acidentes 
ocupacionais ocorridos em trabalhadores de 
São Paulo-SP, encontrou 12,3% positivos para 
HIV - 41% tinham mutação para a reversa 
transcriptase ou para a protease ou para ambas. 

Estudos americanos sobre resistência do HIV 
aos ARV mostram que ela é estimada entre 
12% a 27%, dependendo da região geográfica. 

El-Far et al., 2005; GRANT et al., 2002; LITTLE et al., 2002



Aconselhamento pós-exposição

• Efeitos adversos das drogas

• Sinais e sintomas de 
infecção aguda pelo HIV 

– febre

– rash

– sintomas semelhantes 

aos da gripe

• Prevenir transmissão 
secundária

– abstinência sexual ou 
preservativos

– não doar sangue

• Mulheres amamentando devem 
ser aconselhadas sobre os 
riscos de transmissão e sobre as 
drogas utilizadas

Acidentes Ocupacionais com Risco Biológico



Ainda não existe qualquer tipo de 

quimioprofilaxia absolutamente segura em 

caso de exposição ao HIV  

necessidade do rigoroso estabelecimento de 

normas universais de biossegurança

Brasil. Ministério da Saúde. Recomendações para Terapia Anti-Retroviral em 
Adultos e Adolescentes Infectados pelo HIV, 2006.



Muito ObrigadaMuito ObrigadaMuito Obrigada


