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RESUMO 
 
 

Soroconversão após a vacinação da hepatite B em graduandos de Enfermagem Resumo: 
Introdução: A hepatite B representa problema de saúde pública que acomete a população 
mundial, por ser uma doença transmissível por via perinatal, ferimentos na pele e mucosas, uso 
de drogas injetáveis, relação sexual e raramente por transfusão sanguínea. Ocorre com 
frequência entre os profissionais de saúde, devido à prática exercida com maior exposição ao 
vírus, devido a manipulação de material contaminado. É considerado um problema de saúde 
pública, com alta incidência entre os profissionais de saúde, incluindo os graduandos da área 
biológica, devido às condições impróprias do ambiente de trabalho ou de estágio, com maior 
risco de acidente ocupacional por material biológico, atrelado ao desconhecimento dos 
mesmos sobre os cuidados e a gravidade deste agravo de saúde. Diante deste contexto, 
respalda-se a realização dessa pesquisa e espera-se que por meio de ações educativas 
prevenir a hepatite B entre os graduandos de enfermagem, e, ainda dar ênfase a vacinação e 
acompanhamento sorológico. Sensibilizar e orientar os acadêmicos de enfermagem quanto à 
importância de realizar a sorologia anti-HBS e seus resultados. Objetivo: Verificar a resposta 
sorológica dos estudantes de graduação em enfermagem que receberam esquema completo 
da vacina contra a hepatite B. Método: Trata-se de um estudo inter-relacional, retrospectivo, 
transversal, de natureza quantitativa, com graduandos de enfermagem de uma Universidade do 
vale do Paraíba, que estão cursando entre a 1ª a 5ª série, num total de 207 alunos 
matriculados, no período de maio a agosto de 2014. Utilizou-se um questionário 
semiestruturado para identificar o conteúdo de domínio dos mesmos sobre a imunização e 
sorologia da hepatite B. Foram entregues e analisados 123 questionários. Resultados: 
Participaram da pesquisa 59% (123) graduandos, sendo 7.3% (9) do sexo masculino e 92.7% 
(114) do sexo feminino. 40% (84) se recusaram a participar da pesquisa. A menor idade é 17 
anos e a maior é 50 anos, 60% (75) já atuam na área de enfermagem; 78% (97) informaram 
que receberam orientações sobre a doença e sorologia anti-HBs, 82% (101) tinham esquema 
completo da vacina contra hepatite B; sendo que apenas 52% (65) foram submetidos a 
sorologia. Identificou-se que 38% (47) formaram anticorpos contra hepatite B, 17% (22) 
apresentaram sorologia negativa e 34% (42) não souberam informar quanto ao resultado 
sorológico. Conclusão: Verifica-se que a maioria dos acadêmicos de enfermagem receberam 
orientações sobre a hepatite B e sorologia anti HBs, com um número significativo de alunos 
com esquema vacinal completo. No entanto, não houve uma aderência expressiva na 
realização da sorologia, bem como uma preocupação maior, por parte dos acadêmicos, quanto 
aos resultados do teste, o que nos remete a necessidade de atividades educativas continuada 
sobre esse agravo de saúde. Os dados demonstraram também, um percentual relevante de 
acadêmicos de enfermagem que não apresentaram resposta sorológica positiva, necessitando 
de um acompanhamento e monitoramento clínico, bem como orientações quanto ao risco maior 
de adquirir a doença durante o estágio curricular. Palavras-chave: Vírus da Hepatite B; Risco 
ocupacional; Enfermagem.  


