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Com a perspectiva de crescimento da população idosa, 
torna-se fundamental reconhecer a população e o perfil 
desta para que futuramente tenha-se políticas públicas e 
ações efetivas que contribuam com a qualidade de vida 
destes, já que estes são acometidos por doenças crônico 
degenerativas e respiratórias respectivamente.  
Devido a grande importância do tema, o estudo justificou-se 
pela necessidade de reconhecer a cobertura de imunização 
contra o Influenza, traçando o perfil do idoso que adere e 
principalmente, por compreender a importância da 
conscientização como processo de mudar o quadro atual, 
onde há uma lacuna de 18,9% de idosos não imunizados na 
área de abrangência do PSF São Miguel Arcanjo. 
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OBJETIVO 
Elaborar um plano de ação  para conscientização da 
importância da vacinação  contra Influenza  para o PSF São 
Miguel Arcanjo.  

 
 

RESULTADO E DISCURSÃO  
 

 Segundo (Lakatos e Marconi 2003)  a realização do 
levantamento pode ser feita através de três métodos: 
pesquisa bibliográfica (que é uma análise de tudo que já foi 
escrito, trabalhos importantes, que fornecem temas atuais 
e relevantes relacionados com o projeto a ser executado), 
pesquisa documental (que é um apanhado de todas as 
matérias que foram escritas e publicadas sobre o tema e 
que poderão ser utilizadas para ajudar na pesquisa em 
questão), e através dos contatos diretos (que serão feitas 
com pessoas que poderão oferecer dados ou mesmo dar 
opiniões sobre onde obter informações importantes. 
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA, OU 
REFERENCIAL

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Portanto, os resultados demonstram que a área de 
abrangência  do PSF São Miguel Arcanjo, em Ribeirão das 
Neves/MG  possui um nível de cobertura adequado de 
imunização contra influenza, porém, é fundamental que haja 
um maior nível de conscientização da população e 
principalmente, que a Gestão reconheça esta queda na 
cobertura e busque, através de projetos e intervenções 
reverter esses dados revelados na cobertura nos dois últimos 
anos. 

   

 De acordo com (Brasil 2012) o  Ministério da Saúde, em 
parceria com as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, 
tem almejado, nos últimos tempos, a meta de vacinar 80% da 
população idosa, atingindo coberturas vacinais de 75,9%; 
75,1%; 82,8%; 79,1% e 84,0% no período de 2007 a 2011, 
com o intuito de atender os princípios básicos do SUS,  
universalidade, equidade e a integralidade.  

INTRODUÇÃO  
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Gráf. 02 – Estratégias de Conscientização 
Fonte: Dados da Pesquisa  

  
 

Gráf. 01 – Cobertura de Vacinação contra Gripe em % 
Fonte: PNI – Gripe – 2011 -2012 -2013.  
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