Curso de Especialização em Atenção
Básica em Saúde da Família

IMUNIZAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA: PROPOSTA DE UM PLANO DE
INTERVENÇÃO
Alisson Araújo**

Cíntia da Conceição Santos*
Pólo: Corinto

INTRODUÇÃO

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) tem o trabalho
multidisciplinar e em equipe, integrando áreas
técnicas e profissionais de diferentes formações, na
perspectiva de uma abordagem integral e resolutiva
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008). Dentre as diversas
atividades realizadas na ESF a imunização é uma ação
rotineira, com grande influência nas condições gerais
de saúde das pessoas, considerado um procedimento
de boa relação custo/beneficio no setor saúde
(GUIMARÃES et al., 2009).

A vacinação caracteriza-se por uma ação simples e de
grande eficácia na prevenção de doenças
imunopreveníveis sendo uma das principais ações de
promoção da saúde inserida no contexto da atenção
básica. A Secretaria de Saúde do Paraná (2000), cita as
responsabilidades da equipe que trabalha com vacinas:
prestar assistência com segurança; prover materiais e
imunobiológicos; manter a conservação das vacinas;
acompanhar as doses de vacinas administradas de
acordo com a meta; acompanhar cobertura vacinal;
buscar faltosos; atualização científica sobre o tema.

OBJETIVO
Realizar uma proposta de intervenção visando à
capacitação e atualização dos conhecimentos sobre
imunização dos profissionais de saúde que atuam na
Estratégia Saúde da Família (ESF) Renascer no
município de Diamantina-MG em 2013, através da
criação de um manual de vacinação para a unidade de
saúde.

METODOLOGIA
Foi elaborado um diagnóstico situacional da ESF
Renascer, que evidenciou a carência de atualização
sobre o tema vacinação na unidade. Diante disso,
houve um levantamento de dados através da busca de
artigos científicos, manuais e protocolos sobre o tema
com posterior criação de um manual de sala de vacina
e o treinamento da equipe baseado no mesmo.

REFERÊNCIAS

PROJETO DE INTERVENÇÃO/PLANO
DE AÇÃO
Apresentar proposta de intervenção a equipe, para a
participação de todos na construção do trabalho;
Criar um manual de sala de vacina prático;
Treinamento da equipe de acordo com o manual ;
Envolver a equipe para organizar melhor o processo de
trabalho em relação a vacinação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Desta forma, a atualização dos conhecimentos sobre
imunização pela equipe da ESF faz-se necessária, devido
às várias mudanças que vem acontecendo no decorrer
dos anos principalmente no calendário de vacinação
infantil sempre com a inserção de novas vacinas que
geram dúvidas para os profissionais que atuam nestas
unidades.
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