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RESUMO

Os acidentes perfuro cortantes são uma fonte de exposição do profissional de saúde ao vírus da hepatite B, bem a outros agentes transmitidos 
pelo sangue, como hepatite C e HIV.  A adoção de medidas de biossegurança é essencial para garantir a proteção do profissional contra esses 
microrganismos. Objetivos: Avaliar a ocorrência de acidentes com material biológico em estudantes de medicina no internato da UNESA-RJ. 
Materiais e Métodos: Foi realizada busca ativa dos estudantes nos cenários de internato para entrevista, utilizando questionário semiestruturado. 
Foram investigados a ocorrência de acidentes com o material biológico, o uso de equipamentos de proteção, procedimentos realizados, 
imunização prévia e conduta após acidente. Resultados: 104 internos foram entrevistados, com idade média de 27 anos,  57% do sexo feminino. 
17 sofreram acidentes com material biológico – 3 destes sofreram 2 acidentes, totalizando 20 ocorrências. O cenário com maior número de 
acidentes foi o estágio extracurricular, com 7 (41,2%) casos. Quanto ao tipo de exposição, 70% foi percutânea, 15% em pele íntegra, 10% em pele 
lesada e 5% contato em mucosa. 75% dos acidentes foi com agulha. Os principais procedimentos que resultaram em acidente foram a coleta de 
gasometria arterial e sangue venoso, totalizando 45% dos casos. O material biológico em 100% dos casos foi o sangue. Dentre os 20 acidentes, 
apenas 10 (50%) foram notificados ao professor preceptor. Sobre o conhecimento de biossegurança, apenas 68 (65,5%) comprovaram ser 
satisfatório.  Com relação a atualização da situação vacinal, 97 (93,3%) estava com vacina dT e 99 (95,2%) com a vacina para Hepatite B 
atualizadas. Apenas 67% dos internos confirmou soroconversão para hepatite B (antiHBs ≥ 10UImL). Os estudantes referem como os principais 
fatores que contribuíram para a ocorrência do acidente, o estresse (11 internos, 64,7%), e a desatenção (12 internos, 70,6%).  Conclusões: O 
número de publicações que abordam a exposição de alunos na graduação em medicina a material biológico é pequeno. Considerando as 
justificativas apresentadas para ocorrência de acidentes (stress e desatenção), supomos que a taxa de acidentes observada nesse grupo (19%), 
poderia ser reduzida através da abordagem prévia dessas questões. Além disso, observamos uma taxa de vacinação para hepatite B subótima, e 
um nível insatisfatório de conhecimento sobre a soroconversão. O que nos faz concluir sobre a necessidade de tornar a comprovação de status 
imunológico como um pré-requisito para ingressar no internato. Também consideramos a necessidade de investir em ampliar o conhecimento 
sobre medidas de biossegurança, bem como a fiscalização da prática efetiva dessas medidas nesse grupo, visando sua proteção nos cenários 
extra-curriculares, onde ocorreu a maioria dos casos. Além disso, é preciso conscientiza-los da importância de que os supervisores, em cada 
cenário de atividade, sejam notificados desse tipo de intercorrência, para que possam orientar os estudantes com relação às medidas a serem 
adotadas.
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