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RESUMO

A exposição à material biológico através de acidentes pérfuro-cortantes permanece como o principal risco infeccioso para o profissional de saúde. 
A prevenção de infecção nesses casos depende da adoção sistemática de medidas de biossegurança, além da vacinação disponível para hepatite 
B, que reduziu em 95% a taxa de infecção dos profissionais de saúde. Estudantes de medicina apresentam taxas de exposição comparáveis às 
apresentadas por médicos, sendo um alerta para orientadores, preceptores e coordenadores. Dessa forma, investigar o grau de conhecimento 
dos estudantes com relação às medidas de biossegurança e às formas de transmissão dos principais agentes responsáveis pela contaminação em 
acidentes pérfuro-cortantes é a primeira etapa para avaliar o investimento em campanhas educativas. Este estudo teve como objetivo avaliar o 
grau de conhecimento dos alunos do curso de medicina sobre biossegurança e transmissão de infecção pelo HIV e hepatite B. Foi realizada uma 
busca ativa de alunos para preenchimento de questionário avaliando o grau de conhecimento sobre biossegurança e transmissão de hepatite B e 
HIV. Foram entrevistados 173 alunos do 1º ao 9º períodos (63% do 1o ao 4o), sendo 74,6% mulheres, com idade média de 22,4 anos. Com relação 
à hepatite B, apenas 17% apresentava conhecimento total sobre o mecanismo de transmissão, 65% conhecimento parcial e 18% desconhecia ou 
não comprovava o conhecimento.  Quando agrupados entre ciclo básico (do 1º ao 4º períodos) e ciclo clínico (do 5º ao 9º períodos), observa- se 
que os alunos do ciclo clínico embora tenham maior conhecimento, apenas 32% nesse grupo têm conhecimento completo sobre os mecanismos 
de transmissão de hepatite B, comparado com 9% do ciclo básico (p < 0,001). Com relação ao conhecimento sobre os  mecanismos de 
transmissão de HIV, apenas 27% conhece todos os mecanismos, enquanto 72% conhece parcialmente e 1% não têm nenhum conhecimento. Os 
alunos do ciclo clínico demonstram maior conhecimento, mas ainda assim apenas 44% têm conhecimento completo sobre a transmissão da 
doença, comparado com 17% do ciclo básico (p=0,001). Com relação ao conceito de biossegurança, apenas 32% dos estudantes têm 
conhecimento completo sobre o que seja biossegurança, 24% conhece parcialmente e 44% não têm conhecimento algum. No ciclo clinico 48% 
demonstram conhecimento completo sobre o tema, comparado com 23% do ciclo básico (p=0,001). Com relação à participação em 
procedimentos invasivos, 27% dos estudantes já participa, sendo 64% destes do ciclo clínico. Dez estudantes (6%) sofreram acidentes pérfuro-
cortantes ou exposição de mucosa, 5 destes (56%) são do ciclo básico, sendo que 1 precisou fazer quimioprofilaxia para HIV.  Dos que referem 
utilizar equipamentos de proteção individual, 83% utiliza de forma adequada. Com relação aos procedimentos profiláticos pós-exposição, apenas 
12% demonstra conhecimento completo sobre o assunto, sendo 85% do ciclo clínico. Como seria esperado, o menor conhecimento foi 
encontrado entre os estudantes dos períodos iniciais.  No entanto, o grau de conhecimento observado nos estudantes do ciclo clínico, embora 
maior, ainda é abaixo do que seria desejável. Dessa forma, fica evidente a necessidade se criar estratégias contínuas para avaliar e reforçar esse 
conhecimento nesse grupo de alunos. Além disso, é notório o número de estudantes do ciclo básico que já participam de procedimentos 
invasivos. Assim, as intervenções visando ampliar o conhecimento dos estudantes devem ser distribuídas ao longo da grade curricular, iniciando-
se no ciclo básico e estendendo-se pelos cenários frequentados pelos alunos durantes seus estágios, nos quais realizam procedimentos que 
podem resultar em contaminação acidental. Esses conhecimentos são fundamentais para que o estudante se torne um profissional 
comprometido com sua proteção e integridade, o que certamente refletirá em uma melhor prática da medicina.
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