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METODOLOGIA
Foi conduzido um estudo de corte transversal para estimar a

cobertura vacinal e avaliar as medidas de biossegurança em

profissionais de enfermagem do Instituto de Medicina Integral

Professor Fernando Figueira – IMIP, Recife-PE. O estudo foi

previamente aprovado por comitê de ética em pesquisa através

do parecer de nº 2.025.880 e todos os avaliados assinaram um

termo de consentimento livre e esclarecido. Os dados foram

coletados através da aplicação de um questionário

semiestruturado na totalidade dos profissionais de enfermagem

atuantes no setor de transplantes do referido hospital.

A preocupação com a segurança dos profissionais de saúde

em sua atividade laboral é algo bastante comentado, visto que,

principalmente nessa área, os trabalhadores estão expostos a

riscos variados, destacando-se os de natureza biológica que

podem conduzir patógenos capazes de desencadear graves

doenças. Para isso, existem ações voltadas à garantia da

proteção dos mesmos, como a vacinação e adesão às medidas

de biossegurança1,2.

INTRODUÇÃO

A biossegurança não se restringe apenas a normas de prevenção, controle e

eliminação, devendo ser considerada a importância de se falar em educação

em biossegurança, pois para que as ações sejam eficazes é necessário que

todos os envolvidos em atividades de risco estejam educados com orientações

atualizadas e aptos a executá-la de maneira correta3. Além disso, quando se

trata do cenário da vacinação, a Sociedade Brasileira de Imunizações

recomenda, no contexto de vacinação ocupacional, que os médicos

acompanhem o estado vacinal dos trabalhadores que estejam sob seus

cuidados para que se obtenha uma permanente atualização4. Diante dos

resultados, concluímos que ainda há percentuais significativos de profissionais

com situação não adequada em relação ao treinamento em biossegurança e

em relação às vacinas recomendadas, o que resulta em exposições constantes

a riscos de saúde. Logo, a promoção da informação e o acompanhamento

constante desses profissionais se configuram como instrumentos essenciais na

garantia da segurança e melhoria da qualidade de vida no ambiente de

trabalho.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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RESULTADOS

E-mail autor *: elicemary@outlook.com.br
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Foram incluídos 88 indivíduos, sendo destes, 74% (66)

técnicos, 26% (22) enfermeiros, 16% (14) homens e 82% (72)

mulheres. Quando questionados sobre a realização do

treinamento em biossegurança, 85,23% (75) afirmaram ter

realizado, 11,36% (10) não e 3,41% (3) não lembra.

Considerando os indivíduos que descreveram a capacitação,

perguntou-se o tempo do último treinamento e se obteve os

seguintes resultados:

Quanto à utilização de EPIs, observou-se que 92% (81) dos

profissionais os utilizam em suas atividades enquanto 6,81% (6)

não utilizam. Dentre os EPIs utilizados, destacam-se as luvas

com 98,86% (87), máscara 97,73% (86) e touca 90,91% (80).

No contexto da vacinação foram obtidos os seguintes dados,

conforme o quadro 2:

Vacinas em dia

Sim Não Não lembra

81,81% 12,5% 4,54%

Conhecimento das vacinas recomendadas

Sim Não Não lembra

61,36% 12,5% 25%

Em relação a vacinação contra a hepatite B, 90,90% (80) dos profissionais

declaram estar vacinados, enquanto 3,40% (3) não estão e 5,68% (5) não

lembra. O esquema vacinal relatado pelos profissionais são descritos no

quadro 3.

Doses da vacina contra hepatite B recebidas

1 dose 2 doses 3 doses 4 doses Mais de 
4 doses

Não 
lembra

5,68% 15,90% 40,90% 4,54% 4,54% 28,40%

Quadro 3– Doses da vacina contra a hepatite B relatada pelos profissionais. 

Tempo do último treinamento em biossegurança realizado

Menos
de 1 
ano

Mais de 1 
ano

Mais de 
5 anos

Mais de 
10 anos

Não 
lembra

28% 26,67% 21,33% 2,67% 21,23%

Quadro 1– Tempo do último treinamento em biossegurança 

realizado pelos profissionais.

Quadro 2 – Situação vacinal dos profissionais e conhecimento das vacinas 

preconizadas no calendário adulto de vacinação. \

Em relação a vacinação contra o tétano, 93,18% (82) dos profissionais

declaram estar vacinados, enquanto 3,40% (3) não estão e 2,27% (2) não

lembra. Quando questionados sobre há quanto tempo tomou a vacina, obteve-

se os seguintes dados, segundo o quadro 4.

Tempo da última dose da vacina contra o tétano recebida

Menos 
de 1 ano

Mais de 
1 ano

Mais de 
5 anos 

Mais de 
10 anos

Mais de 
15 anos

Não 
lembra

19,32% 32,95% 23,93% 3,41% 2,27% 14,77%

Quadro 4– Tempo da última dose da vacina contra o tétano recebida, segundo os 

profissionais. 


