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RESUMO

As exposições a materiais biológicos constituem um sério risco de contaminações, porém medidas profiláticas podem ser tomadas a fim de evitar uma infecção. Objetivou-se

levantar o perfil dos casos de exposição a material biológico atendidos em um serviço de referência no interior de Minas Gerais. Trata-se de um estudo descritivo quantitativo,

realizado nos prontuários das situações atendidas no período de maio a julho de 2016. Foram ao todo 25 casos (100%), 16 (64%) do sexo feminino e 9 (36%) do sexo masculino,

sendo 14 (56%) na faixa etária de 18 a 29 anos, 8 (32%) de 30 a 39 anos e 3 (12%) de 40 a 49 anos. Foram contabilizados 14 (56%) casos de acidente ocupacional, 10 (40%) de

exposição sexual consentida e 1 (4%) de acidente não ocupacional. Desses, 10 (40%) foram de relações sexuais, 7 (28%) de exposição percutânea, 4 (16%) de exposição

cutânea, 3 (12%) de exposição em mucosas e 1 (4%) mordedura humana. Em todos os casos registrados houve a indicação de entrar com medicação antirretroviral - sendo essa

a Profilaxia Pós Exposição (PEP), conforme protocolo do Ministério da Saúde, no entanto em 4 (16%) casos houve a desistência da profilaxia. Dentre os 4 desistentes (100%), 1

(25%) desistiu por receio dos efeitos colaterais, 1 (25%) desistiu pelo resultado da fonte ser negativo, 2 (50%) desistiram pelo surgimento dos efeitos colaterais. No que se refere

aos efeitos colaterais, 10 (40%) pacientes apresentaram náuseas, 8 (32%) mal estar, 7 (28%) dores abdominais, 6 (24%) icterícia e vômitos, 5 (20%) fezes mal formadas. De

forma geral, observou-se a necessidade de rever a forma de conscientizar os pacientes com relação à continuidade da profilaxia.
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