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VACINAÇÃO DO 
PROFISSIONAL DE SAÚDE

• CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

– MAIOR EXPOSIÇÃO AOS AGENTES

– CONTATO COM PACIENTES DE RISCO



REVISÃO DA LITERATURA
DOENÇAS PREVENÍVEIS POR VACINAS

Hepatite B

• Risco bem documentado
• HGE-Salvador: 48% dos médicos adequada-

mente vacinados (Farias & Henriques, 2001)
• São Luís 60% (Mendes et al.,2002)
• Terezina: 68% (Ferreira Filho et al., 2002)
• Goiânia (hemodiálise): 59% (Lopes et al.,2001)
• Rio de Janeiro (residentes): 19% susceptíveis 

(Fernandes et al., 2000) 



REVISÃO DA LITERATURA
DOENÇAS PREVENÍVEIS POR VACINAS

Sarampo

• Transmissão bem documentada.
• Transmissão no ambiente (Davis et al., 1986)
• BH, década de 80: 48% óbitos, doença 

adquirida em hospital, fato demonstrado 
também em outros países (Chagas, 1984; 
Aaby et al., 1985)



REVISÃO DA LITERATURA
DOENÇAS PREVENÍVEIS POR VACINAS

Rubéola e Caxumba
• Transmissão bem documentada.
• 7 890 profissionais femininas susceptíveis  em 92 070 

pesquisadas nos EUA (MMWR, 1997).
Varicela
• Transmissão atingindo pacientes, visitantes, pessoal 

médico e comunicantes domiciliares.
• OMS (1999) recomenda vacinar > 15 anos s/ história
• Médicos res. no Rio, 22% susceptíveis (Fernandes et 

al., 2000).
• Graduandos de enfermagem e medicina na UFRJ, 

11% de susceptibilidade (Migowisk, 2002)
• Doença grave em adultos, imunocomprometidos e 

recém-nascidos. Varicela congênita. 



Varicela
• 8% de adultos entre 21 e 30 anos de idade 

soronegativos em quatro capitais 
brasileiras (Clemens et al., 1999).

• Migowski (2002) não confirmou boa 
relação entre história e doença.

• Doença grave, cobertura vacinal baixa.



REVISÃO DA LITERATURA
DOENÇAS PREVENÍVEIS POR VACINAS

Difteria
• Preocupação com os adultos, especialmente 

após controle.
Coqueluche
• Descritos surtos, atingindo doentes, 

profissionais e visitantes (vários).
• Surge possibilidade de reforçar a imunidade 

de adultos (Wright, 1999)





REVISÃO DA LITERATURA
DOENÇAS PREVENÍVEIS POR VACINAS

Tuberculose (CDC, 1991; MS, 1994; 
Person, 1994)
• Descrito maior risco de infecção, inclusive 

por bacilos multirresistentes.
• Especialmente importante em enfermarias 

de pacientes com HIV.  



REVISÃO DA LITERATURA
DOENÇAS PREVENÍVEIS POR VACINAS

Influenza
• Transmissão bem documentada entre pacientes e 

profissionais de saúde, inclusive com óbitos (várias).
• Estudo demonstrou maior risco de morte entre 

pacientes idosos atendidos por profissionais não 
vacinados (Potter et al., 1997).

• Vacinação já recomendada em outros países 
(MMWR, 1997).

• AAP (2000) recomenda a todo pediatra que atenda 
criança hospitalizada.

Febre amarela, Febre tifóide e Doença 
Meningocócica
• Atenção com o investigador.
• Meningo C: descrita contaminação de profissionais 

de laboratório (CDC, 2002)



REVISÃO DA LITERATURA
DOENÇAS PREVENÍVEIS POR VACINAS

Hepatite A
• Estudos no exterior não detectaram risco aumenta-

do (Kashiwagi et al., 1985; Gibas et al., 1992).
• Surtos hospitalares já descritos (Noble et al., 1984; 

Klein et al., 1984).
• Rns.: excreção prolongada (Rosenblum et al., 1991)
• Recomenda-se o uso de imunoglobulina em caso de 

contato.
• Balistreri (1988) relata a ocorrência de surtos e 

discute a relação com a epidemiologia local da 
doença.
Acadêmicos medicina brasileiros: UFF: 32%,

CAMPINAS: 20%,   UFRJ: 15%, FCMMG:16%.



VACINAÇÃO DO 
PROFISSIONAL DE SAÚDE

QUAL É O MELHOR MOMENTO PARA 

VACINAR ?
– O MAIOR RISCO OCORRE ENTRE ESTUDAN-

TES EM TREINAMENTO
(MMWR RR, VOL.46, RR-18, 1997) 

– FACUDADE DE MEDICINA DA UFMG – 6º ANO
52% CONFESSAM TEREM SOFRIDO ACIDENTES, 50% 

DOS ACIDENTADOS NÃO COMUNICAÇÃO E DOS 
QUE COMUNICARAM 29% NÃO TIVERAM ASSIS-
TÊNCIA ADEQUADA

(Rampinelli & cols e Lamounier e cols, 2000)



ACADÊMICOS DE MEDICINA E DOENÇAS 
IMUNOPREVENÍVEIS

• Estudo semelhante no Pará: de 300 estudantes, 
74% setores de risco, 41% já sofreram ferimentos e 
33% com vacinação completa para hepatite B 
(Ribeiro et al., 2001). 

• 41% dos acidentados em um hospital do MGS 
tinha entre 18 e 29 anos (Oliveira et al., 2001).

• 59% dos estudantes do 9º período da FMUFMG 
em estágios remunerados (Schettino et al., 2002). 

• Instituições americanas consideram mais adequada 
a vacinação dos acadêmicos, pois é maior o risco 
dos treinandos (AAP, 2000; MMWR, 1997).



SITUAÇÃO VACINAL
ACADÊMICOS DE MEDICINA E DOENÇAS 

IMUNOPREVENÍVEIS

• Faria et al. (2001): tentam avaliar situação vacinal 
na FMUFMG: só 39% participam; 88% vacinados 
contra a hepatite B, 86% DPT, 84% febre amarela, 
78% sarampo, 75% triviral, 11% contra a varicela.

• Hasegawa et al. (2001) na USP São Paulo; 34% 
comparecem, 72% nunca haviam sido vacinados 
contra a hepatite B. Sugerem medidas de 
conscientização mais amplas para alunos e 
professores.

• Escolas Médicas dos EUA e Canadá, com 
programa de vacinação, mais de 20% dos alunos 
com vacinação inadequada(Poland & Nichol,1990). 



INQUÉRITO DE COBERTURA
2º ANO FCMMG

PERCENTUAL DE ALUNOS 
ADEQUADAMENTEIMUNIZADOS, ENTRE 37 

PARTICIPANTES (DE 84).
Tuberculose                             22%
Difteria                                     32% 
Tétano                                     35%      
Sarampo                                 84%
Rubéola                                  78%
Caxumba                                54%                  
Hepatite B                               14%
Febre amarela                         97%

Varicela (história clínica)              94%



CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO

VACINA                                    PASSADO VACINAL   CONDUTA

BCG ID                 sem cicatriz                   PPD não-reator, aplicar uma dose
com uma cicatriz                  aplicar 1 dose

com duas cicatrizes                 considerar como vacinado
dT                negativo ou ignorado             aplicar duas doses+uma de dTpa

uma  dose                           aplicar uma dose+uma de dTpa
duas doses                                                      dTpa

três ou mais doses                                reforço 10 anos com dTpa
Poliomielite    negativo ou ignorado                            aplicar três doses   

uma ou duas doses                    completar três doses        
três ou mais doses                   considerar como vacinado

Triviral       negativo, uma dose ou ignorado                     aplicar uma dose(?)
Duas doses                     vacinado

Hepatite B        negativo ou ignorado                          aplicar três doses 
uma ou duas doses                  completar três doses 
três ou mais                      considerar como vacinado



CALENDÁRIO IDEAL DE VACINAÇÃO

VACINA                                    PASSADO VACINAL   CONDUTA

Hepatite A        negativo ou ignorado                          aplicar duas doses 
uma dose                      completar duas doses 

duas ou mais                   considerar como vacinado

Varicela               história negativa                                     vacinar c/ duas doses

Influenza                a plicar uma dose anual independente do passado vacinal

OBSERVAÇÕES
1) Vacina contra a febre amarela de acordo com recomendações do PNI.
2) Vacina conjugada contra meningo C para vigilância e laboratório.
3) Vacina contra a raiva (cultivo) para estudantes da veterinária.



“Casa de ferreiro, espeto de pau”
(Dito popular)


