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RESUMO

A exposição ao vírus da hepatite B por via parenteral ou mucosa é um dos principais riscos a que os profissionais de saúde estão sujeitos. No 
entanto, a reemergência de doenças como coqueluche e caxumba aumenta o risco para os profissionais, que poderão transmitir a doença para 
parentes e pacientes. Nos Estados Unidos da America, desde 2006, já se preconiza a vacinação dos profissionais de saúde com a vacina tríplice 
acelular para difteria, tétano e coqueluche (dTpa) e a comprovação de imunidade para caxumba. O risco para profissionais de saúde não 
imunizados, expostos a varicela, é alto, e a prevenção de doença nesse grupo é essencial para proteção de pacientes vulneráveis como gestantes 
e imunodeficientes. A vacina foi introduzida no calendário brasileiro em 2013 para crianças após um ano de idade e está disponível para 
profissionais de saúde não imunes. Casos de sarampo voltaram a aumentar nos últimos 10 anos em países da Europa e, mais recentemente, 
também no Brasil, evidenciando a urgência de garantir imunização para toda população, incluindo profissionais de saúde. Na UNESA, desde 2007, 
iniciamos um programa para ampliar a cobertura vacinal dos estudantes de medicina, visando diminuir a chance de adoecimento por doenças 
imunopreveníveis. Objetivo: Avaliar a situação vacinal de estudantes de medicina, orientar a prescrição de vacinas e exames sorológicos 
pertinentes e verificar a adesão às medidas propostas. Metodologia: Busca ativa dos alunos da faculdade de medicina da UNESA para avaliar a 
situação vacinal através de consultas individuais e preenchimento de questionário. Após discussão das fichas com orientador, elaboração das 
prescrições entregues aos estudantes.  De abril a junho, busca aos estudantes atendidos para avaliar a adesão às medidas propostas. Resultados: 
Foram consultados 71 alunos, com idade média de 24,83 anos, sendo 74,6% do sexo feminino. 63% cursavam do 9º ao 12º períodos, 8,5% do 4º 
ao 8º  e 28,2% do 1º ao 3º. Todos relataram vacinação prévia, porém apenas 56,3% comprovaram através de apresentação da caderneta de 
vacinação. Em relação à dT, a média do intervalo entre a ultima dose e a data da consulta foi de 5,92 anos (apenas 8 haviam passado dos 10 
anos). Foi indicada dTp-acelular para 52 alunos e dT para 1 aluno. 83% dos estudantes tinha tomado pelo menos 3 doses de vacina para hepatite 
B, apenas 4 não haviam iniciado o esquema e em 3 a informação não pode ser obtida. Apenas 13 alunos (18,3%) tinha antiHBs. A vacina foi 
indicada para 11 estudantes (entre 1ª,  2ª e 3ª doses) e para 58 (81%) foi solicitado antiHBs para avaliar indicação de dose de reforço ou repetição 
do esquema. Outra vacinas indicadas: tríplice viral em 43% dos estudantes, varicela em 11,3% (em 9,9% foi solicitada sorologia para avaliar 
vacinação); meningocócica acwy em 60,3% e hepatite A para 8,5% (em 60,3% foi indicada sorologia para avaliar vacinação).  Foram contactados 
53 estudantes para investigação de adesão às medidas prescritas.  Destes, 15,4% havia tomado a vacina dTpa,  nenhum tomou a vacina para 
hepatite B, 29,5% realizou a sorologia antiHBs, 3,8% tomou a vacina tríplice viral, 5,6% a vacina meningoccica e 15,4% colheu a sorologia para 
hepatite A. Conclusão: Desde o início do acompanhamento vimos observando um aumento gradual da cobertura vacinal nos estudantes 
atendidos. No entanto, o conhecimento sobre soroconversão continua muito baixo. Observamos uma baixa adesão a todas as medidas propostas. 
Dessa forma, estudamos possíveis estratégias para garantir maior comprometimento desses estudantes com sua proteção. Uma delas seria tornar 
indispensável, preferencialmente antes do ciclo clínico, a apresentação de comprovantes de imunização ou de conversão sorológica para doenças 
como hepatite B, varicela, sarampo, coqueluche e caxumba. Essas medidas permitiriam a maior proteção dos estudantes, bem como de seus 
familiares e pacientes por eles atendidos.
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