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METODOLOGIA

Foi realizado um estudo de corte transversal objetivando-se

avaliar a cobertura vacinal para hepatite B e a ocorrência de

acidente ocupacional por perfurocortante em profissionais de

enfermagem do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando

Figueira - IMIP, Recife-PE. Para isso, foi aplicado questionário

semiestruturado a todos os profissionais do setor de transplantes

do referido hospital. O estudo foi previamente aprovado pelo

comitê de ética em pesquisa da FPS e todos os avaliados

assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido. O

estudo foi desenvolvido durante a vigência do estágio de iniciação

científica PIBIC-CNPq-IMIP (terceiro trimestre de 2017 ao terceiro

trimestre de 2018).

O inadequado estado vacinal dos profissionais da área da

saúde constitui-se em sério problema para a saúde pública. No

país, as coberturas vacinais específicas para este grupo estão

muito aquém das mínimas necessárias ao controle das doenças

evitáveis por imunizantes. Além disso, de toda a equipe

multiprofissional, dados sobre acidentes de trabalho com material

biológico mostram que os profissionais de enfermagem são os

mais expostos devido ao seu contato direto com os pacientes e o

maior período de tempo no cuidado assistencial1,2.

INTRODUÇÃO

Com o estudo realizado e os resultados encontrados, observou-se que uma

grande parcela dos profissionais de enfermagem envolvidos na pesquisa se

encontram com um bom status vacinal para hepatite B, apesar de se ter,

mesmo que em número pequeno, uma porcentagem daqueles que não se

encontram vacinados ou que não foram realizar o exame sorológico para

dosagem do anti-HBS. A incidência para acidente ocupacional aos profissionais

de enfermagem estudado foi relativamente baixa, em número maior aqueles

que nunca se acidentaram. Grande parte dos profissionais de enfermagem não

tiveram o acompanhamento ambulatorial completo e os motivos são o que

mais preocupa.

É preciso se atentar àqueles números que não são favoráveis e rever em quais

pontos as falhas podem ser trabalhadas para se obter um resultado mais

satisfatório, já que é um assunto tão imprescindível no contexto de saúde aos

envolvidos.

REFERÊNCIAS

Dos que afirmaram não terem sido vacinados, 6,82% (6) relatou não ter tido

indicação, 11,36% (10) relatou esquecimento, e 3,41% (3) outros motivos.

Com relação a acidentes com perfurocortantes, 29% dos profissionais

afirmaram já ter sofrido algum acidente, 69% nunca sofreram nenhum tipo de

acidente. Os resultados da frequência dos materiais perfucortantes

relacionados com os acidentes ocupacionais, são expostos no Gráfico 1.

Gráfico 1 – Materiais envolvidos em acidentes ocupacionais dos trabalhadores em estudo.

Neste sentido, observou-se que 66% dos profissionais sofreram exposição a

material biológico durante o acidente, 31% não teve exposição e 3% não

lembra. 20% dos profissionais que sofreram o acidente receberam orientação

para acompanhamento ambulatorial e 9% não tiverem essa orientação. Foi

observado o acompanhamento ambulatorial completo em 10% dos

profissionais acidentados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

AVALIAÇÃO DA VACINAÇÃO PARA HEPATITE B E OCORRÊNCIA DE ACIDENTE POR PERFUROCORTANTE 

EM PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO IMIP-RECIFE/PE

RESULTADOS

Foram avaliados 88 profissionais, sendo destes, 74% (65)

técnicos, 26% (23) enfermeiros, 16% (14) homens, 82% (72)

mulheres; com média de idade igual a 35 anos. Desta população,

90,91% (80) afirmaram estar vacinados contra hepatite B

enquanto 3,41% (3) não estão vacinados e 5,68% (5) não lembra.

O esquema vacinal contra a hepatite B e a dosagem para Anti-

HBS relatado pelos profissionais, estão descritos nos quadros 1 e

2.

Quadro 1 – Doses da vacina contra hepatite B relatada pelos profissionais.

Quadro 2 – Realização do exame sorológico para dosagem de Anti-HBS

pelos profissionais.
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Doses da vacina contra hepatite B recebidas

1 

dose

2 

doses

3 doses 4 

doses

+4 

doses

Não 

lembra

5,68% 15,91

%

40,91% 4,55% 4,55% 28,41

%

Realização do exame sorológico para dosagem de  

Anti-HBS

Sim Não Não 

lembra

Não respondeu

53,41% 30,68% 13,64% 2,27%

16% 8% 3% 1%
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