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METODOLOGIA

INTRODUÇÃO

Quadro 3. Tempo desde a última vacina para tétano tomada pelos estudantes.

Assim, apesar de observado que a maioria dos graduandos fazem uso de 
EPIs, é importante destacar que ainda um número considerável destes 
estudantes não possui treinamento em biossegurança nem estão 
corretamente vacinados no exercício de suas práticas de estágio. Desta 
maneira, enxergamos a necessidade contínua de estudos na avaliação 
destes estudantes como forma de detecção das deficiências e incentivo a 
promoção de atividades de educação continuada para a formação desses 
futuros profissionais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quadro 2. Esquema vacinal  para hepatite B relatado pelos estudantes.

Em relação a vacinação contra tétano, 56 78% dos estudantes declaram 
estar vacinados. Os dados sobre há quanto tempo foi tomada a vacina, 
podem ser observados no Quadro 3.
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BIOSSEGURANÇA, ACIDENTE OCUPACIONAL POR PERFUROCORTANTE E COBERTURA 
VACINAL EM GRADUANDOS DE FARMÁCIA

Estudantes da área de saúde estão sujeitos a um constante risco 
ocupacional envolvendo acidentes com perfurocortante e 
contaminações com material biológico no decorrer de suas 
práticas de estágios durante a graduação. Por isso, é de extrema 
importância o conhecimento dos procedimentos em biossegurança 
na formação dos graduandos em farmácia, bem como a 
notificação de acidentes e o acompanhamento da situação vacinal 
como medidas para garantir a proteção frente às doenças de 
elevado risco ocupacional como a hepatite B e o tétano1,2. 

Foi realizado um estudo de corte transversal objetivando-se 
estimar as prevalências de adesão às práticas de biossegurança, 
a cobertura vacinal, bem como a ocorrência de acidentes 
ocupacionais por perfurocortantes em graduandos do curso de 
farmácia da Faculdade pernambucana de Saúde - FPS, Recife-
PE.  Para a realização do trabalho foi aplicado questionário 
semiestruturado na coleta dos dados. O estudo foi previamente 
aprovado em pelo comitê de ética em pesquisa da FPS e todos 
avaliados assinaram um termo de consentimento livre e 
esclarecido para sua inclusão.

Foram incluídos no estudo 72 estudantes (15 homens; 57 
mulheres, média de idade de 22 anos). Sobre o treinamento em 
biossegurança, 39% afirmaram já ter realizado, 44% não, e 17% 
não lembraram. O tempo decorrido do último treinamento 
recebido observa-se no Quadro 1.

Quadro 1. Tempo decorrido do último treinamento em biossegurança pelos 
estudantes de Farmácia.

Quanto a utilização de EPIs, 92% confirmaram que os utilizam, 
sendo o jaleco e a touca os EPIs mais utilizados (18%) cada um, 
seguidos pelas luvas 17%. Acerca da vacinação foi observado 
que apenas 50% possui a carteira de vacinação em dia e que 
apenas 28% conhece quais são as vacinas preconizadas ao 
adulto. Com relação à imunoprofilaxia para hepatite B, 56% 
afirmaram ter tomado a vacina. O esquema vacinal relatado 
pelos estudantes pode ser observado no Quadro 2.

1. ALMEIDA, M.C.M. et al. Clinical treatment adherence of health care 
workers and students exposed to potentially infectious biological material. 
RevEscEnferm USP. 2015; 49 (2): 259-264.
2. MARQUES ADB, DEUS SRM, CHAVES TVS. Cobertura vacinal dos 
acadêmicos de enfermagem de uma faculdade privada do Piauí. R. Interd. 
2013; 6 (2): 75-83.


	Slide 1

