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Resumo: Muitas doenças comuns no Brasil e no mundo deixaram de ser um 

problema de saúde pública por causa da vacinação massiva da população. Poliomielite, 

sarampo, rubéola, tétano e coqueluche são alguns exemplos de doenças comuns no 

passado e que as novas gerações são raramente afetadas. Os profissionais da saúde 

possuem um risco mais significativo no que concerne a transmissão e susceptibilidade de 

doenças imunopreveníveis devido ao contato ativo nos ambientes hospitalares e extra 

hospitalares. O questionário foi aplicado ao público alvo no período de março/2019 a 

maio/2019 pelos autores desta pesquisa. Foram coletados os dados de 89 pessoas, 

quantidade alcançada, visto que alguns alunos da população total não foram possíveis de 

se incluir na pesquisa conforme explicado na metodologia. Dentre os principais resultados 

desse estudo, destacam-se o fato da imunização dos alunos ainda ser considerada 

insuficiente e a discrepância no que tange o conhecimento sobre a necessidade das vacinas 

e a imunização entre os alunos entrevistados. Em suma, nota-se uma cobertura vacinal 

ainda insuficiente dos alunos entrevistados por essa presente pesquisa, sobretudo tendo 

em vista sua situação de risco consonante com a possibilidade de promover riscos 

desnecessários aos pacientes. Não obstante, a falta de conhecimento demonstrou-se não 

ser o fato imperativo para esse déficit vacinal, uma vez que os alunos compreendem 

satisfatoriamente sua posição de risco e a importância de se manterem imunizados. 
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VACINAL SITUATION AND EXPOSURE OF BIOLOGICAL RISK OF 

MEDICAL STUDENTES OF THE UNIVERSITY OF THE STATE OF PARÁ IN 

MARABÁ. 

 

Abstract: Many common diseases in Brazil and worldwide are no longer a public health 

problem because of the mass vaccination of the population. Poliomyelitis, measles, 

rubella, tetanus, and pertussis are some examples of common diseases in the past and new 

generations are rarely affected. Health professionals have a more significant risk 

regarding the transmission and susceptibility of immunopreventable diseases due to 

active contact in hospital and outpatient settings. The questionnaire was applied to the 

target audience from March 2019 to May 2019 by the authors of this research. Data were 

collected from 89 people, amount achieved, as some students of the total population were 

unable to be included in the research as explained in the methodology. Among the main 

results of this study, we highlight the fact that student immunization is still considered 

insufficient and the discrepancy regarding the knowledge about the need for vaccines and 

immunization among the students interviewed. In short, there is still insufficient vaccine 

coverage of the students interviewed by this research, especially in view of their risk 

situation in line with the possibility of promoting unnecessary risks to patients. However, 

lack of knowledge proved not to be the imperative fact for this vaccine deficit, since 

students satisfactorily understand their risk position and the importance of staying 

immunized. 

 

Keywords: medicine, active immunization, academics. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O êxito nos processos de imunização contra a Varíola na década de sessenta 

mostrou a importância e alcance em massa no que tange a prevenção e a erradicação de 

doenças através de Campanhas de Vacinação. Em 1973 foi formulado o Programa 

Nacional de Imunizações (PNI), por determinação do Ministério da Saúde, com o 

objetivo de coordenar as ações de imunizações que se caracterizavam desorganizadas e 

sem caráter de continuidade. Muitas doenças comuns no Brasil e no mundo deixaram 

de ser um problema de saúde pública por causa da vacinação massiva da população. 

Poliomielite, sarampo, rubéola, tétano e coqueluche são alguns exemplos de doenças 

comuns no passado e que as novas gerações são raramente afetadas. Com respaldo 

técnico de equipes especializadas, o Ministério da Saúde garante que a vacinação é 



 

Amazônia: desafios, avanços e contribuições 

na Educação, Saúde e Meio ambiente. 
25 a 27 de setembro de 2019 

 

 

 

3 

 

 

Universidade do Estado do Pará – Campus VIII/Marabá – Anais Eletrônico - ISSN: 2447-7605, n. X, 2019. 

segura, sendo que seu resultado não se resume somente a evitar doenças (BRASIL, 

2018). 

Os profissionais e discentes de cursos da saúde possuem um risco mais 

significativo no que concerne a transmissão e susceptibilidade de doenças 

imunopreveníveis devido ao contato ativo nos ambientes hospitalares e extra hospitalares 

(FARHAT, et al, 2000). Esse contato leva em consideração o manuseio, de forma direta 

ou indireta, de amostras orgânicas dos pacientes, fluidos, e demais exposições atreladas 

a agentes patogênicos como vírus, como os da hepatite B e HIV, bactérias, protozoários, 

fungos e ectoparasitas (QUEIROZ, 1998, p.183-95) 

Desse modo, a seguinte pesquisa busca, através de questionamentos, explorar 

o senso de importância que os alunos atribuem a sua condição de imunidade, ainda nesse 

viés, busca-se também ressaltar os riscos do desentendimento sobre essas vertentes, uma 

vez que um profissional de saúde atuante pode ser um vetor em potencial na 

disseminação de doenças infecciosas, colocando não somente a si em risco como 

também aos seus pacientes, em todos os cenários são riscos desnecessários e que devem 

ser suprimidos o máximo possível. 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

 

2.1 – COLETA DE DADOS 

 

A pesquisa abrangeu todos os alunos devidamente matriculados no Curso de 

Medicina, da UEPA, Campus VIII, que se enquadrarem nos processos de inclusão, entre 

as turmas de 2013 a 2018, e seus períodos equivalentes. A população escolhida se deu 

pela população total dos alunos, uma vez que o número total de alunos matriculados, 114 

alunos, representa uma quantidade possível de ser catalogada na pesquisa, não sendo, 

dessa forma, necessário à utilização de métodos amostrais, dispensando a utilização de 

margens de erros, típicos de estudos por amostragem. Essa coleta foi realizada através da 
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distribuição de questionários de fácil compreensão que irão abordar aspectos necessários 

para a efetivação da pesquisa. 

 

2.2 - ANÁLISE DE DADOS  

Posteriormente a coleta de dados, o próximo passo foi a análise e interpretação 

dos mesmos, ponto crucial para o desenvolvimento do estudo, visto que é nessa etapa que 

é feita a organização, estruturação das relações que se busca no trabalho e descrição 

conclusiva sobre todo o conteúdo coletado.   

Após a obtenção dos dados por meio do questionário (meio físico), os mesmos 

passaram pelo processo de separação, fazendo as devidas correções e eliminações. Os 

dados foram organizados em planilhas (meio digital) do programa Microsoft Excel®.  

 

2.3 - ASPECTOS ÉTICOS  

A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do 

Estado do Pará para poder dar início nos próximos passos e foi aprovada conforme anexo 

X com número de CAAE: 07080018.4.0000.8607.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O questionário foi aplicado ao público alvo no período de março/2019 a 

maio/2019 pelos autores desta pesquisa. Foram coletados os dados de 89 pessoas, 

quantidade alcançada, visto que alguns alunos da população total não foram possíveis de 

se incluir na pesquisa conforme explicado na metodologia.  

Os dados relacionados quanto ao sexo, idade e o período no qual o estudante se 

encontra foram expostos na Tabela 1. A classe mais comum, 44,5% do total de discentes 

que participaram da pesquisa, foram indivíduos do sexo masculino e com idade entre 25 

e 30 anos, o que não corresponde diretamente com as incidências dos estudos de Arent et 

al. e Mancuzo et al., uma vez que em tais estudos a quantidade de mulheres esteve acima 

da quantidade de homens. Contudo, não foi citada por nenhum destes fatores atrelados ao 
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sexo mais incidente que possam descontruir conclusões estabelecidas pelo presente 

estudo. 

 

Tabela 1: Sexo e Idade dos pesquisados segundo o ano de ingresso no curso e o internato 
 2018 2017 2016 2015 Internato  

  Masc Fem Masc Fem Masc Fem Masc Fem Masc Fem Total 

18-21 9 0 5 7 2 4 0 3 0 0 30 

22-25 2 1 0 1 7 1 5 1 3 4 25 

25-30 5 0 5 2 2 3 3 1 5 2 28 

>30 1 0 1 0 0 0 2 0 1 1 6 

Total 17 1 11 10 11 8 10 5 9 7  
 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A Tabela 2 traz informações acerca do grau de conhecimento do discente acerca 

das vacinas que são necessárias ser administradas, comparativamente encontrou-se 

valores não muito distantes dos obtidos por Arent et al. em estudo realizado com alunos 

de Medicina do sul de Santa Catarina. Em tal estudo, o direcionamento dos 

questionamentos se deu por patologias específicas, tendo consonância com este estudo os 

questionamentos sobre a Hepatite B, onde do total de alunos somente 43,3% tinham pleno 

conhecimento sobre a importância dessa imunização em específico, todavia, ao se 

analisar somente os alunos que se propuseram a responder esse questionamento, a taxa 

de conhecimento sobe para 99%, valor não significativamente distante dos 80% obtidos 

por essa pesquisa (Tabela 2). Desse modo, ao avaliar o tempo de funcionamento do curso 

de Medicina em Marabá, tem-se que o conhecimento a respeito da imunização é já 

bastante difundido, não sendo, portanto, este o principal obstáculo de correção da lacuna 

confirmada por esse presente estudo. Concomitante a isto, a Tabela 2 também ilustra o 

número de discentes que apresentam o esquema vacinal completo, cerca de 64% destes 

tomaram todas as vacinas essenciais. Desse modo, comparando-se os dados obtidos com 

o estudo de Mancuzo et al., nota-se que apesar de ainda considerados insuficientes, a taxa 

de vacinação dos estudantes da UEPA campus viii ainda se encontra aquém dos dados 



 

Amazônia: desafios, avanços e contribuições 

na Educação, Saúde e Meio ambiente. 
25 a 27 de setembro de 2019 

 

 

 

6 

 

 

Universidade do Estado do Pará – Campus VIII/Marabá – Anais Eletrônico - ISSN: 2447-7605, n. X, 2019. 

obtidos com os estudantes de Medicina da UFMG (taxas de vacinação passaram de 90% 

em alguns casos). 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

Legenda: C: Conhecimento, EV: Esquema Vacinal; TC: Total Conhecimento; TEV: Total 

Esquema Vacinal.  

 

Os discentes foram questionados sobre alguma exposição ao vírus HIV e Hepatite B em 

qualquer tarefa ou manejo dentro do nicho acadêmico, obtendo-se os dados descritos na 

Tabela 3. Dentre os pesquisados, 12,7% foram expostos ao vírus HIV e 44,5% foram 

expostos a Hepatite B. A associação de número de indivíduos expostos e período 

acadêmico não se fez presente de forma linear, explicitando um descompasso com os 

resultados obtidos por Mancuzo et al. uma vez que não foi possível notar prevalência de 

exposição a estes vírus em períodos mais avançados de alunos da UEPA, tendo inclusive 

os alunos do internato que foram entrevistados relatado somente uma única exposição ao 

vírus da Hepatite B ou Aids durante a graduação, diferindo dos valores consideráveis 

obtidos pelo estudo de Mancuzo et al., onde taxas acima de 60% sempre foram alcançadas 

quanto a esta exposição em todos os períodos considerados para a pesquisa. 

Tabela 3: Relação dos discentes à exposição ao vírus HIV e da Hepatite 

 2018 2017 2016 2015 Internato 

  HEPATITE HIV HEPATITE HIV HEPATITE HIV HEPATITE HIV HEPATITE HIV 

Sim 1 2 6 1 0 0 12 3 1 1 

Não 16 16 14 19 18 18 3 12 15 15 

Ignorado 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 
 
 

Fonte: Dados da pesquisa 

C % EV % C % EV % C % EV % C % EV % C % EV % TC TEV

Sim 11 61,10% 10 55,55% 16 76,20% 10 47,62% 14 73,70% 6 31,60% 15 100% 15 100% 16 100% 16 100% 72 57

Não 7 38,90% 7 38,90% 5 23,80% 11 52,38% 3 15,80% 9 47,40% 0 0 0 0 15 27

Ignorado 0 1 5,55% 0 0 2 10,50% 4 21% 0 0 0 0 2 5

Total 18 18 21 21 19 19 15 15 8 8

2018 2017 2016 2015 Internato
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Os discentes foram questionados em relação à participação em procedimentos 

que desencadearam possíveis acidentes com material biológico, por exemplo, sangue, 

líquido orgânico contendo sangue e líquidos orgânicos potencialmente infectantes 

(sêmen, secreção vaginal, líquor e líquidos sinovial, peritoneal, pericárdico e amniótico). 

De acordo com os dados da Tabela 4, é possível verificar o envolvimento de 15,7% dos 

alunos que se submeteram à questão, em procedimentos com acidentes com material 

biológico. Além disso, as tabelas subsequentes corroboram o enriquecimento 

informacional da questão 4, indagando sobre a quantidade de vezes que o pesquisado 

esteve envolvido com esses possíveis acidentes, neste ponto houve pontual distinção com 

os dados de Mancuzo et al. Apesar de que na pesquisa realizada em Minas Gerais o 

número de alunos que relataram acidentes é proporcionalmente semelhante aos obtidos 

com os dados colhidos em Marabá (18% e 16% respectivamente), no presente estudo os 

alunos relataram mais acidentes biológicos do que exposição aos vírus supracitados, 

colidindo com os números obtidos por Mancuzo et al. onde o número de acidentes se 

mostrou bem menor. A partir dos dados coletados, verificou-se que 14 alunos relataram 

acidentes durante a graduação, compreendendo cerca de 16% do total de entrevistados 

(Tabela 4) o que, comparativamente, é um bom número, uma vez que acidentes são 

potencialmente maléficos aos estudantes que não estão devidamente imunizados, o que 

para os alunos de Medicina da UEPA campus Marabá representa um total de 36% dos 

alunos entrevistados, sendo assim um risco a ser mitigado. 

 

Tabela 4: Participação em procedimentos com material biológico humano 

 2018 2017 2016 2015 Internato Total 

Sim 0 3 1 2 8 14 

Não 18 18 18 13 8 75 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Tabela 4.1: Frequência na participação em procedimentos com material biológico 

humano 

 2018 2017 2016 2015 Internato Total 

1 vez 0 2 0 1 2 5 

2 a 3 

vezes 0 0 1 0 6 7 

>3 vezes 0 1 0 1 0 2 

Ignorado 18 18 18 13 8 67 

Total 18 21 19 15 16 89 
 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Tabela 4.2: Via de exposição envolvida nos procedimentos 

 2018 2017 2016 2015 Internato 

Contato direto em olho ou mucosa 0 0 0 1 3 

Bisturi no centro cirúrgico 0 0 0 0 1 

Seringa com agulha 0 2 1 0 4 

Vidro quebrado 0 0 0 0 1 

Outro material pérfuro-cortante 0 0 0 1 0 

Ignorado 0 1 0 0 0 

alunos que não sofreram acidente 18 18 18 13 8 

População 18 21 19 15 16 
  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Tabela 4.3: Equipamento de proteção individual não estava sendo utilizado nos 

procedimentos 

 2018 2017 2016 2015 Internato 

Não se aplica, estava usando todos os equipamentos 

necessários 0 1 1 0 5 

Luvas 0 1 0 0 0 

Máscara 0 2 0 2 0 

Óculos 0 1 0 2 3 

Alunos que não sofreram acidente 18 18 18 13 8 

População 18 21 19 15 16 
 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Destarte, conforme explicita Mizuta et al., a vacinação é o meio mais seguro e 

eficiente na prevenção de riscos infecciosos aos estudantes e profissionais da saúde, sendo 

necessário mitigar os impasses que ainda levam a uma imunização falha nas escolas de 

Medicina do Brasil, neste caso em específico o campus viii da Universidade do Estado 

do Pará (UEPA). Sendo assim, dentre os principais resultados desse estudo, destacam-se 

o fato da imunização dos alunos ainda ser considerada insuficiente e a discrepância no 

que tange o conhecimento sobre a necessidade das vacinas e a imunização entre os alunos 

entrevistados. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

A classe mais comum, 44,5% do total de discentes que participaram da pesquisa, 

foram indivíduos do sexo masculino e com idade entre 25 e 30 anos. A turma do segundo 

período mostrou ter um bom conhecimento sobre o assunto, 76,2% dos discentes deste 

período disseram saber quais as vacinas devem ser tomadas. Concomitante a isto, 

ilustramos o número de discentes que apresentam o esquema vacinal completo, cerca de 

64% destes tomaram todas as vacinas essenciais. 

Em suma, nota-se uma cobertura vacinal ainda insuficiente dos alunos 

entrevistados por essa presente pesquisa, sobretudo tendo em vista sua situação de risco 

consonante com a possibilidade de promover riscos desnecessários aos pacientes. Não 

obstante, a falta de conhecimento demonstrou-se não ser o fato imperativo para esse 

déficit vacinal, uma vez que os alunos compreendem satisfatoriamente sua posição de 

risco e a importância de se manterem imunizados. 
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