
Acerca do tétano, 87,23% (123) dos alunos estão vacinados, enquanto 7,80%

(11) não lembram e 4,96% (7) alegaram não estarem vacinados. Quando

questionados sobre há quanto tempo tomou a vacina, obteve-se os seguintes

resultados, segundo a figura 4.

Em relação a vacinação contra hepatite B, 76,60% (108) descreveram terem

sido vacinados, 17,02% (24) não lembram, 5,67% (8) não receberam a

vacina e 0,71% (1) não respondeu. O esquema vacinal relatado pelos

estudantes são descritos no quadro 3.

Profissionais da saúde vivem sob constante risco em adquirir

infecções no ambiente hospitalar uma vez que são expostos a

uma gama de materiais biológicos. A equipe de enfermagem,

incluindo os estudantes, representa uma das principais

categorias profissionais sujeitas a esse tipo de exposição1. Para

minimizar estes riscos são necessárias ações de prevenção

como a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI),

a correta cobertura vacinal, bem como a notificação e

acompanhamento de acidentes ocupacionais.
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Os profissionais da área de saúde vivem sob constante risco no ambiente

hospitalar, uma vez que são expostos a uma diversidade de materiais

biológicos. A equipe de enfermagem é uma das principais categorias

sujeitas a esse tipo de exposição2. Portanto é interessante elencar a

importância de práticas de biossegurança não só no campo profissional,

como também no acadêmico, tendo em vista que os estudantes estão tão

vulneráveis a acidentes ocupacionais, quanto os profissionais, por estarem

em ambientes de prática 3 .

Diante do exposto, percebe-se a importância da utilização de EPI´s e estar

em dia com a cobertura vacinal, para garantir uma maior proteção de forma

individual e coletiva, uma vez que o profissional de saúde está

constantemente exposto a agentes contaminantes, fazendo-se assim, a

necessidade de ações de biossegurança. Destaca-se que estas ações são

de suma importância, como principais formas de prevenção.
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Foi realizado um estudo de corte transversal para estimar as

prevalências de adesão às práticas de biossegurança, a

cobertura vacinal, bem como a ocorrência de acidentes

ocupacionais por perfurocortante em graduandos do curso de

enfermagem da Faculdade Pernambucana de Saúde - FPS,

Recife-PE. Foi aplicado um questionário semiestruturado e o

estudo foi previamente aprovado em comitê de ética em

pesquisa. Além disso, todos os avaliados assinaram um termo

de consentimento livre e esclarecido. Foi incluída uma população

de 141 estudantes do primeiro ao sétimo período do curso de

enfermagem da FPS.

Quando questionados sobre se haviam recebido treinamento

em biossegurança, 65,96% (93) afirmaram que sim, seguido

por 28,37% (40) que declararam que não, 2,84% (4) disseram

que não sabe ou não lembram e 2,84% (4) não responderam.

Em relação ao último treinamento em biossegurança, 53,19%

(75) dos graduandos mencionaram ter recebido em menos de

1 ano, 30,50% (43) não responderam, 8,51% (12) afirmaram

terem recebido há mais de 1 ano, enquanto 7,80% (11) alegam

não lembrarem, conforme especificado na figura 1.

Figura 1- Aspectos sobre treinamento em biossegurança

descritos pelos estudantes. FONTE: Elaborado pelos autores.

Sobre a utilização dos EPI’s, observou-se que 80,14% (113)

dos alunos afirmam utilizá-los enquanto 10,64% (15)

descrevem que não. Entre os EPI’s mais utilizados, destacam-

se o jaleco que representou 88,65% (125) de adesão, seguido

pelo calçado fechado com 82,98% (117), luvas 80,14% (113) e

máscara 72,34% (102).

No contexto da vacinação foram obtidos os seguintes dados,

conforme a figura 2.

Figura 4: Tempo da última dose da vacina contra o tétano recebida dos 

estudantes. FONTE: Elaborado pelos autores.

Tempo do último treinamento em biossegurança realizado

Menos de 1 

ano

Não

responderam

Mais de 

1 ano

Não 

lembra

53,19% 30,50% 8,51% 7,80%

Conhecimento das vacinas recomendadas

Sim Não lembra Não Não respondeu

64,54% 17,73% 15,60% 2,13%

Vacinas em dia

Sim Não lembra Não Não respondeu

76,60% 17,02% 5,67% 0,71%

Figura 2: Situação vacinal dos estudantes e conhecimento das

Vacinas preconizadas no calendário adulto de vacinação.

FONTE: Elaborada pelos autores.

Doses da vacina contra hepatite B recebidas

1 dose 2 doses 3 doses 4 doses Não lembra Não respondeu

6,38% 18,44% 26,24% 0,71% 26,24% 21,99%

Figura 3: Doses da vacina contra hepatite B relatada pelos estudantes. 

FONTE: Elaborada pelos autores.

Tempo da última dose da vacina contra o tétano recebida

Menos de 

1 ano

Mais de 

1 ano

Mais de

5anos

Mais de 

10 anos
Não lembra Não respondeu

26,95% 25,53% 14,18% 4,26% 17,02% 12,06% 
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