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  Serviço de Enfermagem 
             SESAU 

 
TERMO DE CONSETIMENTO PROFILÁTICO INFORMADO   

 (PARA O ACIDENTADO) 
 

 

CRS: __________________________________________________________________________ 
 

Eu, ______________________________________________________________________________, prontuário 
n° ______________________, documento de identidade n° ________________________________, endereço 
ou telefone: _________________________________________________________________________________, 
local/telefone do trabalho: _____________________________________________________________________, 
local onde ocorreu o acidente: __________________________________________________________________, 
região afetada: ______________________________________________________________________________,  
breve histórico da exposição ocupacional, especificar abaixo anotando: tipo de exposição ocupacional (corte / 
perfuração / escoriação / respingos, etc...), tipo de material perfuro cortante e biológico envolvidos: (fluídos / secreções; 
agulha / tipo / calibre; lâmina / tipo; se estava ou não usando luvas, máscara, óculos e / ou outros EPI no momento do 
acidente, quais os cuidados imediatos realizados, etc..., vide protocolo exposição ocupacional): _______________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________, 
 

(___) ESTOU DE ACORDO   ou   (____) NÃO ESTOU DE ACORDO   em submeter-me à PROFILAXIA PÓS-
EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL AO HIV adotada por este serviço de saúde, após ter sido exposto a acidente ocupacional 
com material biológico e recebido as seguintes informações abaixo: 
 

1) Estou ciente que existem riscos de transmissão de HIV pós-exposição ocupacional, ciente dos cuidados imediato da 
área exposta segundo protocolo de exposição ocupacional, de ter que realizar os exames de controle (sangue), dentre 
outros abaixo especificados;  

 

2) Estou ciente da importância e do direito em realizar o “CAT” (Comunicação de Acidente de Trabalho), recebi 
orientações de como providenciá-lo (caso o acidentado for de outra instituição e ainda não providenciou o CAT).  

             Se o acidentado for da REMUS, e não está portando o CAT, o CRS deverá providenciá-lo.  
             Após preenchimento da parte médica o acidentado deverá deixar o CAT em seu local de trabalho;  
 

3) Estou ciente que os conhecimentos sobre a quimioprofilaxia pós-exposição ocupacional ao HIV são limitados; devo 
iniciar a medicação, de preferência, nas 06 primeiras horas, não devo ultrapassar de 72 h após o acidente, bem como 
devo ir ao infectologista, nos Hospitais Dia: CEDIP (Nova Bahia) ou Esterina Corsini (HU), de preferência, até 12 h 
após o acidente, onde será prescrito a quimioprofilaxia indicada para o grau de risco de minha exposição;  

 

4) Não existem dados suficientes quanto à toxidade em pessoas sem infecção por HIV ou em gestantes; algumas ou 
todas as drogas da quimioprofilaxia podem ou não ser toleradas, podendo ou não ocorrer efeitos adversos; maiores 
esclarecimentos com o infectologista;  

 
 

5) Declaro se por algum motivo for necessário meu comparecimento a este ou a outro serviço de saúde da REMUS, 
desde que respeitados meus direitos a privacidade e sigilo,   (    ) AUTORIZO   ou    (    ) NÃO AUTORIZO   a 
entrarem em contato comigo, por via: ______________________________________________.  

 

Assino este termo em duas vias, ficando uma via retida no CRS e posteriormente no CTA/DST/CEM. 
 

Campo Grande (MS), __________/_____________________/_____________. 
 

 
 

Assinatura ou Impressão Digital do Acidentado 

 
 

Assinatura e Carimbo  
 Profissional de Saúde 

 


