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Descripció del cas
La Nuria és una infermera d’Atenció Primària. Fa 7 anys li van diagnosticar
que era portadora del Virus de la Immunodeficiència Humana (VIH), i des de
llavors realitza controls continus en el servei d'infeccions d'un altre centre per
mantenir la seva privacitat. En aquests moments la càrrega viral pel VIH és
indetectable.
Quan es disposava a realitzar l'extracció de sang a un usuari, aquest s'ha
mogut i l'agulla li ha fregat la mà esquerra. La Núria no ha notat cap punxada
i per tant ha continuat amb l’extracció. En treure's els guants comprova que
tenia sang en el lloc on havia fregat l'agulla
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Anàlisi de la situació
La Núria ha realitzat la tècnica correctament utilitzant guants. Durant el
procediment no ha notat cap punxada ni ha percebut cap senyal d’alerta que
la fes aturar.
Una vegada acabada l’extracció ha vist que tenia una rascada en el dors de
la ma, era superficial i no era visible a través del guant.
La Núria ha netejat i desinfectat la ferida i ha notificat el cas al servei de salut
laboral, que ha fet les següents valoracions:
•
•
•
•

Quina probabilitat hi ha que la sang de la Núria passi a la persona que
s’està fent l’extracció?
La rascada era molt petita, per tant el volum de sang petit.
L’agulla ha passat pel guant que ha fet de netejador de la petita
quantitat de sang.
En aquest moment la Núria tenia uns valors indetectable de carrega
viral.

Respostes
La possibilitat que la sang de la Núria passi a l’usuari és molt escassa, però
en cas de fer-ho la quantitat no seria suficient per transmetre cap infecció.
Es decideix:
•
•
•
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Informar l’usuari de l’accident biològic.
S’ha de demanar que la Núria es faci una analítica de control per
comprovar el seu estat serològic actual.
Cal consultar amb el metge d’infeccions el procediment a seguir amb
l’usuari i valorar si cal iniciar tractament antiretroviral.

Valorant que la Núria seguia amb uns valors virals baixos i que la quantitat
de sang ha estat molt baixa, es decideix no realitzar profilaxis però és
recomana que l’usuari segueixi un control viral segons protocol.
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