(Percutâneos ou exposição de mucosas e pele não integra à

Cuidados locais:
Lesões em pele:
- Lavagem exaustiva com água e sabão;
- Não friccionar nem escovar o local para não aumentar a área de lesão;
Lesões em mucosa:
- Lavagem exaustiva com água corrente ou

Procure atendimento imediato:
- Comunicar à SUPERVISÃO DE ENFERMAGEM ou ENFERMEIRO da Unidade de
Atendimento onde ocorreu o acidente. Em outros casos, procurar o PRONTO ATENDIMENTO
CAISM.
·
Após o primeiro acolhimento, preencher o documento “FICHA DE ATENDIMENTO e
NOTIFICAÇÃO – ACIDENTE COM RISCO BIOLÓGICO”, disponível nos Postos de
Enfermagem ou para ser impresso em
ou no site CAISM/CCIH
·
o 3 tubos
o 3 tubos secos do CASO FONTE
o Obs: quando o acidente for com RN, colher sangue da mãe.
·
Para a emissão de etiquetas, se o sistema de Laboratórios HLC-Coleta estiver disponível
na área, usar as seguintes siglas para:
o
o CASO FONTE: CARBCF
·
Se o sistema
manualmente.
·
Deve-se solicitar autorização para coleta de sangue do caso-índice e registrar em
prontuário;
·
Levar a FICHA DE ATENDIMENTO e NOTIFICAÇÃO com todos os tubos de sangue
para LABORATÓRIO 24 HORAS (Patologia Clínica CAISM), independentemente do
horário em que ocorreu o acidente.

Se o acidente ocorrer no período diurno, das 07h00 às 16h30, em dias úteis:
Enviar os exames para o LABORATÓRIO DO CAISM
7h00 às 16h30,
onde será encaminhado para atendimento e averiguação do resultado do teste rápido.
.

Se o acidente ocorrer das 17h00 às 07h00 ou aos sábados, domingos e feriados:
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Enviar os exames para o LABORATÓRIO DO CAISM
Em seguida,
-se ao Pronto Atendimento do CAISM
onde receberá o atendimento pelo médico de plantão do PA, de acordo com o protocolo do
CECOM (vide cópia de CARTILHA do CECOM, páginas 9 a 16, existente no PA). O médico
o resultado do teste rápido
, para HIV consultando o sistema
com o HC do CASO-FONTE.
Em caso de paciente fonte HIV+,
, as doses de
medicações referentes até o próximo dia útil,
serão retiradas na farmácia do CAISM mediante a apresentação do receituário médico que deve
conter n° de HC ou pré-

