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Conflitos de Interesse
Resolução 1595/2000 do Conselho Federal de Medicina e 

RDC 102/2000 da ANVISA

- Não Possuo ações de companhias farmacêuticas.

- Diretor Científico de uma clínica de vacinação privada. 

- Exerce atividades remuneradas à indústria 

farmacêutica através da Assessoria e Treinamento na 

Area da Saúde Ltda.

- Médico da Imunização MG; membro do CTAI-PNI.





As boas coberturas vacinais da 
população e dos profissionais de saúde 

tornam os serviços mais seguros?









O Profissional de Saúde tem maior risco 
do que a população em geral, de adoecer 

com doenças preveníveis com vacinas?



Caso de Raiva Humana, Minas Gerais, 2006

Em 15 de maio de 2006 foi notificado a SES-MG um
caso suspeito de raiva internado no hospital Eduardo
de Menezes.

 L.H.S.N, 27 anos, masculino, médico veterinário.

 Histórico: exposição a herbívoro suspeito de raiva
na região de Campos das Vertentes no município de
Prados-MG.

 O paciente não procurou atendimento mesmo
após contato com herbívoro confirmado raivoso.



 Data provável do início dos sintomas: 07 de maio de
2006

Sinais e sintomas clínicos: cefaléia e parestesia
em membro superior (local anatômico de contato com
material biológico de herbívoro contaminado)

 De 08/05/06 a 13/05/06:

Assistência médica no posto de saúde municipal:
febre, cefaléia, parestesia membro superior
direito

Assistência médica hospitalar: sonolência,
vômitos, paresia membro direito, dificuldade
para falar, escrever, deambular, trismo, engasgos
e agitação.



De 14/05/06 a 25/05/06:

 Transferido para BH – hospital de referência.

 Episódios de confusão mental e depressão do nível
de consciência (poliúria intensa, hiponatremia,
episódios de arritmias cardíacas).

26 de maio de 2006 – Óbito.

27 anos!



Diagnóstico Laboratorial:

22/05/2006 – Confirmação de raiva pela técnica
do nested – PCR – biópsia de folículo piloso, swab
de saliva – Instituto Pasteur/SP.

23/05/2006 – Sequenciamento genético –
variante de Desmodus rotundus – Instituto
Pasteur/SP

 30/05/2006 – Reação de IFD positiva para raiva –
LZOON/SMSA/PBH

Referências Técnicas Estaduais do Programa de Prevenção, Profilaxia e Controle da Raiva Humana da SES-MG:

Frederico Figueiredo Amâncio – frederico.figueiredo@saude.mg.gov.br

Ludmila Ferraz de Santana – ludmila.santana@saude.mg.gov.br

Mariana Gontijo de Brito – mariana.gontijo@saude.mg.gov.br

Rosana Mourão Coutinho – rosana.coutinho@saude.mg.gov.br



O Profissional de Saúde oferece risco a  
seus pacientes e contatos?



6 recém-nascidos são reinternados com quadro 
clínico compatível com coqueluche: tosse, 
vômitos, cianose e expectoração intensa.

O diagnóstico é confirmado por PCR.
Investigação detecta a internação de mais 5 

recém-nascidos, totalizando 11, todos com 
sintomatologia e confirmação por PCR.



Todos nascidos no mesmo hospital entre 4 e 16 do 
mês anterior.

Todos passaram pelo mesmo setor.

Todos tiveram contato com uma enfermeira.



A profissional tinha 24 anos e foi vacinada na 
infância.

Um contato domiciliar da mesma, após voltar de 
férias na Califórnia, apresentou quadro compatível 
com coqueluche.

Duas a três semanas após iniciou-se o quadro clínico 
com tosse, vômitos e dificuldade respiratória.

Mantinha-se sintomática até a detecção do surto.
O PCR foi positivo.





O controle de doenças na população tem 
impacto nos riscos de transmissão nos 

serviços de saúde.

Profissionais vacinados diminuem o risco 
de pacientes.



O que diz a legislação?



NR32 – 16/11/2005

 Estabelece as diretrizes básicas para a

implementação de medidas de proteção à

segurança e à saúde dos trabalhadores em

estabelecimentos de assistência à saúde, bem

como daqueles que exercem atividades de

promoção e assistência à saúde em geral, e

oficializa a vacinação no elenco de ações para a

gestão em saúde do trabalho do PCMSO.



NR32 – 16/11/2005

Na definição do programa de vacinação da empresa, 

levar-se-á em consideração: risco biológico da função; 

riscos individuais (doenças crônicas, idade, entre 

outras); riscos do ambiente (situação epidemiológica 

local); presença de surto; riscos para a clientela (o 

trabalhador pode ser o veículo de transmissão); e as 

vacinas do Programa Nacional de Imunizações.

Seu histórico vacinal possa constar em seu prontuário 

médico. O funcionário que não concordar em ser 

vacinado, deve assinar documento em que se diz ciente 

da indicação pelo médico do trabalho.



Qual o melhor momento para vacinar o 
profissional de saúde?



Em Belo Horizonte, estudo realizado entre 
estudantes da graduação em Medicina da 
UFMG observou que mais de 50% dos 
alunos do último ano já haviam sofrido 
acidentes com materiais potencialmente 
contaminados. 

RAMPINELLI, C. A. et al. Estudo descritivo dos acidentes com material potencialmente 

contaminado por sangue em ambiente hospitalar entre estudantes de medicina. In: 

CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA TROPICAL, 36, 2000, São Luís. 

Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, v. 33 (suplemento 1), 2000, p.257-258.



E nós, estamos vacinados?

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

Obrigado !!!

josegeraldoribeiro@uai.com.br


