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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. Objetivo: 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. Metodologia: Busca ativa dos estudantes para 
preenchimento questionário avaliando condições clínicas, história prévia de doenças e a situação vacinal em encontros individuais. Os estudantes 
são re-contactados posteriormente para avaliar a adesão às vacinas e sorologias prescritas. Resultados: Consultamos 104 alunos do 1º ao 12º 
períodos (15% do básico; 53% do ciclo clínico e 32% do internato), com idade média de 25 anos, sendo 74% do sexo feminino. Todos relataram 
vacinação prévia e 75% apresentaram a caderneta de vacinação. Dos 67 que informaram vacinação prévia com dT, 84% tinham sido vacinados há 
menos de 10 anos (mediana de 5 anos IQR: 3-8). Para reforço de dT a maioria recebeu indicação de tomar dTPa (82 estudantes – 80%), por 
estarem próximos do ingresso ou cursando o internato, sendo recomendado imuniza-los para coqueluche, visando a proteção de gestantes e 
recém-nascidos. Com relação à hepatite B, 99 estudantes informaram a situação vacinal, 66% com 3 ou mais doses, 13% com duas doses e 21% 
com apenas uma ou nenhuma dose prévia. A vacina foi indicada para 42 estudantes. 32 tinham dosado o anti-Hbs previamente (5 deles não 
reagentes).  A tríplice viral foi indicada para 57 estudantes e a vacina para varicela foi para indicada para 21 estudantes (5 destes na dependência 
do resultado do exame sorológico solicitado). Sugerimos a aplicação da vacina anti-meningocócica ACWY para 50 estudantes e a Hepatite A para 
90, 55 deles na dependência do resultado de exame sorológico solicitado. Foram contactados 53 estudantes para avaliação da adesão. Do total de 
159 vacinas prescritas, apenas 20 (13%) haviam sido realizadas. Considerada individualmente, 7 (18%) estudantes tomaram a vacina para Hepatite 
B,  4 (11%) a dTPa, 2 (7%) a tríplice viral, 5 (15%) a hepatite A e apenas 1 tomou a Meningocócica ACWY. As principais justificativas para não aderir 
às vacinas foram falta de tempo (54%) e custo (17%). Foram solicitados 53 testes sorológicos e apenas 13% foram realizados. O antiHBs foi 
realizado por 4 estudantes (11%), a sorologia para hepatite A por 3 (21%) e nenhum fez a de varicela. Nesse caso, as principais justificativas foram 
falta de tempo (53%) e esquecimento (13%). Conclusão: Desde 2007 observamos 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. As 
justificativas apresentadas podem alertar para soluções: considerando a justificativa de falta de tempo, 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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