Algoritmo para
INVESTIGAÇÃO

ACIDENTE COM MATERIAL BIOLÓGICO

Responsável Técnico: Ariovaldo Mendonça - CRMMG 33477 / Inscrição CRM 356 - MG

Profilaxia do HIV
Exames para paciente-fonte: anti-HIV
(teste rápido)
Exame para o profissional acidentado:
anti-HIV convencional

Paciente fonte
acessível e autoriza
exame?
NÃO

SIM

Acidente de
alto risco?*

Teste rápido no
paciente-fonte
positivo?

SIM

NÃO

Prescrever esquema
com duas ou três
drogas antirretroviais

Antierretrovirais
não recomendados

NÃO

SIM

Prescrever esquema
com três drogas

*Acidentes de alto risco: acidentes que envolvem grande volume de sangue, acidentes perfurantes profundos,
acidentes com dispositivos intravasculares, dispositivos com presença de sangue visível.
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Algoritmo para
INVESTIGAÇÃO

Profilaxia da Hepatite B
Exames para paciente-fonte: HBsAg
Exame para o profissional acidentado:
HBsAg e Anti-HBs

Prof issional acidentado:
três ou mais doses de vacina
com resposta vacinal
conhecida e adequada

SIM

Fim do
acompanhamento

NÃO

Ministrar vacina
IGHAHB se fonte
de alto risco

(?)

Fonte HBsAg
reagente?

NÃO

Adequar esquema
vacinal do acidentado*

SIM

Adequar esquema
vacinal do acidentado*

Profilaxia da Hepatite C
Paciente-fonte: Anti-HCV
Profissional acidentado:
Anti-HCV

Ministrar IGHAHB
e vacina

* Iniciar, completar ou reiniciar o
esquema, conforme a indicação.

Não há profilaxia pós exposição.
A soroconversão, quando diagnosticada
precocemente, permite altas taxas
de sucesso terapêutico.

Os algoritmos de diagnóstico médico têm como objetivo sintetizar
condutas fundamentadas na literatura, mas não substituem os
documentos científicos. Decisões clínicas são individualizadas e não
devem basear-se exclusivamente nos algoritmos.
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