
 

 

 

 
Resumo

Objetivo: Avaliar o conhecimento de acadêmicos do curso de Odontologia sobre hepati tes virais. Método: A amostra foi consti

tuída por 109 acadêmicos dos 157 acadêmicos do Curso de Odontologia da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), do

terceiro ao quinto anos, selecionados aleatoriamente, os quais estão mais expostos aos fatores de risco inerentes ao não

conhecimento das hepati tes virais. Os dados foram coletados através de um questi onário com questões de múlti pla escolha que

abordavam o conhecimento sobre hepati tes virais. As variáveis do estudo incluíam questões como: ti po de Equipamento de

Proteção Individual usado durante os procedimentos, opinião sobre a exposição ao vírus da hepati te, quais seriam as vias de

transmissão da hepati te, se o acadêmico já havia sofrido acidente com instrumental pérfurocortante. Os dados foram analisados

de forma descritiva. Resultados: Todos os alunos (100%) afi rmaram que usavam luvas,máscara e gorro, porém, apenas 92%

deles achavam estar expostos aos vírus da hepati te. Em relação às vias de exposição, 95% dos acadêmicos afi rmaram ser o

sangue contaminado uma das principais vias de transmissão da hepati te, porém, 36% apenas afi rmaram que as mucosas

poderiam ser uma via de transmissão. De todos os acadêmicos pesquisados, 28% já haviam sofrido algum acidente pérfuro-

cortante. Os resultados da investi gação com base no questi onário mostraram que apenas 75% dos acadêmicos eram vacinados,

63% responderam que para a hepati te ti po B. Conclusão: Os estudantes de Odontologia têm consciência dos riscos de

contaminação em relação às hepati tes virais, mas os conhecimentos adquiridos sobre os mesmos não estão sendo aplicados na

práti ca clínica.
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