
E-mail para contato: karis.maria@globo.com IES: UNESA

Autor(es) Wagner da Rocha Silva Filho; Marianna Monteiro Vaz; Paulo Alves Bahia; Mônica Breta Motta; Karis Maria de Pinho 
Rodrigues

Palavra(s) Chave(s): Biossegurança. Hepatite B. HIV.

Título: AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO SOBRE BIOSSEGURANÇA E TRANSMISSÃO DE HEPATITE B E HIV NOS ESTUDANTES DE 
MEDICINA DA UNESA

Curso: Medicina

Saúde

RESUMO

A exposição à material biológico através de acidentes perfurocortantes 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 que evitem a exposição ao material 
contaminado, além da vacinação, disponível para hepatite B.  A vacinação confere alta proteção, tendo sido responsável por uma redução de 95% 
na 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 também com relação 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. Objetivos: avaliar o grau de conhecimento 
dos alunos do 1º ao 12º período do curso de medicina da UNESA sobre biossegurança e transmissão de infecção pelo HIV e hepatite B. 
Metodologia: busca ativa de alunos para preenchimento de questionário avaliando o grau de conhecimento sobre biossegurança e transmissão 
de hepatite B e HIV. Resultados: foram consultados 71 alunos, com idade média de 24 anos, sendo 74,6% do sexo feminino.  Nesse grupo, 28,2% 
estava entre o 1º e 3º períodos, 8,5% entre o 4º e o 8º e 63,4% entre o  9º  e o 12º.  54,9% confirmou ter conhecimento quanto à transmissão de 
Hepatite B, 57,7% confirmou conhecer os mecanismos de transmissão de HIV e 50,7% definiu adequadamente o conceito de biossegurança. 
Quando analisamos as informações agrupando os estudantes por  períodos (1º a 3º, 4º a 8º e 9ª a 12º), observamos que em relação à 
transmissão de hepatite B, 73,3% dos estudantes dos últimos períodos comprovou conhecimento, em contraste com 30% dos períodos iniciais. 
Quanto ao HIV, 73,3% dos alunos dos últimos períodos  conhece os mecanismos de transmissão, em contraste com 25% dos períodos iniciais. Em 
relação à bissegurança, 64% dos alunos dos últimos períodos e 25% dos períodos iniciais comprova conhecimento. 38% dos estudantes afirma 
participar de procedimentos invasivos, destes apenas um abaixo do 9º período. Quatro estudantes referiram ocorrência de acidente com material 
biológico. Conclusão: como seria esperado, o menor conhecimento foi encontrado entre os estudantes dos períodos iniciais.  No entanto, o grau 
de conhecimento observado nos estudantes já no internato, embora maior, ainda é parcial. Nesse grupo 26,6% não conhece, ou tem 
conhecimento apenas parcial sobre os mecanismos de transmissão de Hepatite B e HIV. Além disso, 35,5% desconhece ou conhece apenas 
parcialmente o que seja biossegurança. Dessa forma, fica evidente a necessidade criarmos estratégias contínuas para avaliar e reforçar esse 
conhecimento com esse grupo de alunos. As intervenções devem ser distribuídas tanto na grade curricular, como nos cenários pelos quais esses 
alunos passam durantes seus estágios práticos e 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 também refletirá em uma melhor prática da medicina.
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