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Introdução:
Trata-se da atualização vacinal dos alunos ingressantes na área da saúde da Unicamp, realizada pela enfermagem do Centro de Saúde da
Comunidade (CECOM) junto com as secretarias dos cursos. A atividade é oferecida desde 2003 para os alunos de Enfermagem e
Medicina e ao longo anos, para os alunos de Fonoaudiologia e Farmácia. A imunização por meio de vacinas é uma das medidas mais
eficazes na redução de morbidade e mortalidade por doenças imunopreveníveis. Tem caráter preventivo visto que os mesmos estão
sujeitos a maior exposição aos agentes infecciosos durante a assistência direta ou indireta, além de serem veículos de transmissão de
patógenos. O objetivo é reduzir a possibilidade de transmissão de doenças para os pacientes em tratamento e para os acadêmicos.

Metodologia:
No início dos anos acadêmicos, a gerência de Enfermagem efetua contato com os representantes das secretarias dos cursos da área de
saúde programando o horário e local para a realização da atualização vacinal. Como parte da atividade, solicitamos cópia da carteira de
vacinação dos alunos para prévia análise do CECOM. É fornecido também um termo de consentimento quanto à anuência da atividade
que deve ser entregue pelo aluno devidamente assinado.
Resultados
A atualização vacinal dos alunos ingressantes da área da saúde prevê
imunizar anualmente cerca de 200 alunos distribuídos nos respectivos
cursos. Oferecemos as vacinas contra Hepatite B (Hep B), Tríplice
Viral (SCR - sarampo, caxumba e rubéola e Dupla adulto ( dT - difteria
e tétano) as quais constam no calendário de vacinas para o adulto.
Aos alunos dos cursos de ENF, MED e FONO, em virtude da
especificidade de atuação na área hospitalar, são oferecidas também
as vacinas contra Varicela e a Tríplice bacteriana acelular (dTpa difteria, tétano e coqueluche). Para os que possuem as 03 doses de
vacina contra Hepatite B, solicitamos o teste anti- HBS para
confirmação da resposta vacinal. A cobertura vacinal estimada pelo
nosso serviço é de 80%. Essa meta vem sendo atingida ao longo dos
anos e em 2019 os índices alcançados nos cursos foram de 93%
Medicina, 85% Enfermagem, 80% Fonoaudiologia e 100% Farmácia.

Considerações finais:
A atividade é considerada como essencial no que tange a prevenção e gerenciamento de risco na área da saúde. A proteção desses
alunos por meio da vacinação é fundamental visto que estão mais suscetíveis a infecções ao prestarem a assistência. Não é obrigatória a
apresentação da Carteira Vacinal para a matrícula nos cursos da área de saúde na Unicamp, porém os acadêmicos devem ser orientados
quanto aos riscos de exposição ocupacional e importância da imunização.
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