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RESUMO

O estudante de medicina ao entrar no ciclo clínico estará exposto ao risco de ocorrência de acidentes com material biológico, da mesma forma 
que outros profissionais de saúde. O conhecimento sobre as doenças potencialmente transmissíveis nesses procedimentos, como hepatite B e 
HIV, bem como sobre os recursos disponíveis para sua proteção, pode contribuir para diminuir a ocorrência de acidentes. Além disso, a adoção de 
medidas adequadas pode contribuir para a diminuição da contaminação, caso os acidentes ocorram. Objetivo: Avaliar o grau de conhecimento 
dos estudantes de medicina sobre os mecanismos de transmissão de hepatite B, HIV e sobre biossegurança, incluindo o conhecimento sobre 
procedimentos a serem tomados após a exposição. Metodologia: Busca ativa dos estudantes para, através de consultas individuais, preencher 
questionário avaliando o conhecimento sobre formas de transmissão de hepatite B e HIV, medidas de biossegurança, sua participação em 
procedimentos invasivos, ocorrência de acidentes e conhecimento sobre os procedimentos pós-exposição. Os dados foram organizados em um 
banco de dados para análise através do programa SPSS21-IBM. Resultados: Consultamos 82 alunos, com idade média de 25 anos, 74% do sexo 
feminino, cursando do 1º ao 12º período (15% do ciclo básico; 53% do ciclo clínico e 32% do internato). Quanto às formas de transmissão da 
hepatite B, 6 (7%) não conheciam, 44 (54%) conheciam parcialmente e 32 (39%) conheciam todas as formas de transmissão. Em relação ao HIV, 
todos relataram conhecimento, mas apenas 34 (41,5%) comprovou integralmente. Quando avaliados separadamente, os alunos do ciclo clínico e 
internato demonstram maior conhecimento: 32 (49%) estudantes confirmam conhecer todas as formas de transmissão da hepatite B e 31 (47%) 
do HIV.  Com relação aos conhecimentos sobre biossegurança, 2 (3%) alunos relataram não conhecer nada sobre o assunto, 4 (5%) disseram que 
conheciam, mas não confirmaram, 33 (40%) confirmaram parcialmente e 43 (52%) confirmaram conhecimento sobre o assunto. Analisados 
separadamente, 52% dos estudantes no ciclo clínico têm conhecimento adequado sobre biossegurança. A ocorrência de acidente com material 
biológico foi relatada por 11 (13%) estudantes – 5 por exposição mucosa e 6 por acidente pérfuro-cortante, todos do ciclo clínico ou internato. 
Apenas 27 (33%) estudantes conhecem de forma adequada os procedimentos a serem adotados após a exposição. Não foi observada correlação 
entre o conhecimento sobre a transmissão de doenças ou biossegurança e a ocorrência de acidentes com material biológico. Conclusão: O 
conhecimento sobre a transmissão de HIV, Hepatite B, biossegurança e procedimentos a serem adotados após o acidente com material biológico 
é bastante insatisfatório nesse grupo de estudantes.  O que torna fundamental que essas orientações sejam reforçadas em diferentes momentos 
da vida acadêmica desses alunos, com ênfase nos cenários nos quais os alunos são expostos em atividades práticas.
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