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RESUMO

A exposição do profissional de saúde a doenças imunopreveníveis como hepatite B, sarampo, coqueluche e caxumba põe em risco não apenas o 
próprio profissional, mas sua família e pacientes. Visando diminuir a ocorrência dessas doenças nesse grupo, iniciamos em 2007 um programa 
para ampliar a cobertura vacinal dos estudantes de medicina. O objetivo deste estudo foi avaliar a situação vacinal de estudantes de medicina, 
orientar a prescrição de vacinas e exames sorológicos pertinentes e averiguar a taxa de adesão às medidas prescritas. Foi realizada uma busca 
ativa dos estudantes para, através de consultas individuais, preencher questionário avaliando condições clínicas, história prévia de doenças e a 
situação vacinal. Consultamos 181 alunos do 1º ao 9º períodos (63% do 1o ao 4o), sendo 74,6% do sexo feminino, com idade média de 22,4 anos. 
Todos relataram vacinação prévia, mas apenas 50% comprovaram através de apresentação da caderneta de vacinação. Em relação à dT 
(difteria/tétano), 87 % tinham sido vacinados há menos de 10 anos (média 6 anos SD  4). No entanto, a vacina dTPa (difteria/tétano/coqueluche) 
foi indicada para 89 estudantes (49%), por estarem ingressando nas disciplinas de pediatria, ginecologia-obstetrícia ou no internato. Com relação 
à hepatite B, 78% tinha esquema completo, com tempo médio entre a última dose e a consulta de 9 anos (SD  8). A vacina foi indicada para 43 
estudantes. Apenas 2 tinham dosado o anti-Hbs previamente (1 deles não reagente).  A tríplice viral foi indicada para 75 estudantes e a vacina 
para varicela foi para indicada para 41 estudantes (8 destes na dependência do resultado do exame sorológico solicitado). Sugerimos a aplicação 
da vacina anti-meningocócica ACWY para 152 estudantes (84%) e a Hepatite A para 114 (63%), 82 deles na dependência do resultado de exame 
sorológico solicitado. Foram contactados 151 estudantes para avaliação da adesão. Do total de 467 vacinas prescritas, apenas 81 haviam sido 
realizadas (21%).  As menores adesões foram para as vacinas meningocócica (7,3%) e hepatite A (2,8%). As principais justificativas para não aderir 
foram falta de tempo (35%), custo (21,4%), esquecimento (20%) e não considerar relevante (14%). Foram solicitados 83 testes sorológicos e 
apenas 23% foram realizados. A sorologia para hepatite A teve adesão de 5,4% e a de varicela 12,5%. Nesse caso, as principais justificativas foram 
falta de tempo (37,5%), esquecimento (26,3%), não considerar relevante (13,8) e custo (11,3%). As maiores taxas de adesão foram para a dose de 
reforço de hepatite B (88,2%) e o antiHBs (72,4%), que foram oferecidas, no Campus, em duas ocasiões durante o estudo. Desde 2007 observa-se 
um aumento gradual da cobertura vacinal nos estudantes. No entanto, o conhecimento sobre soroconversão para hepatite B continua baixo. 
Além disso, há uma alarmante falta de adesão às prescrições, exceto para as oferecidas no Campus. As justificativas apresentadas podem alertar 
para soluções: oferecer vacinas e sorologias no Campus poderia contribuir. No entanto, urge encontrar estratégias que tornem o estudante mais 
comprometido com a própria proteção. Em caráter de urgência sugerimos que se torne indispensável, preferencialmente antes do ciclo clínico, a 
apresentação de comprovantes de imunização e de conversão sorológica para doenças como hepatite B, sarampo, caxumba, varicela e, no caso 
daqueles entrando no internato, para coqueluche.
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