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Introdução: A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que de 2 a 3 milhões de mortes 

a cada ano sejam evitadas pela vacinação e garante ser a imunização um dos investimentos em 

saúde que oferecem o melhor custo-efetividade para as nações. Dessa forma, é possível notar 

que a imunização diminui a taxa de incidência de doenças infecciosas na população, atuando 

de forma positiva na epidemiologia, e consequentemente, na clínica médica, visto que diminui 

o número de casos na população, logo, reduz as chances de um indivíduo dessa população ser 

infectado. Além disso, deve-se pontuar a importância das vacinas na saúde na prevenção de 

doenças, haja vista que essas atuam estimulando de forma direta o Sistema Imunológico do 

indivíduo na produção de agentes de defesa do corpo humano, como anticorpos. A partir 

disso, inicia-se a memória imunológica do organismo, que consiste na reativação dessa 

proteção caso haja contato com o mesmo agente infeccioso novamente, por isso que doenças 

como catapora e sarampo são pouco prováveis de reincidir. A Promoção em Saúde (PS) [1] 

atua com ações que tenham a coletividade em foco, visando a melhoria da qualidade de vida 

da comunidade. Para uma adequada prática da saúde coletiva, os cuidados individuais são 

indispensáveis. Dentre eles, a vacinação permanece como um dos maiores desafios na Política 

Nacional de Atenção Básica, por fatores como o contato “escorregadio” com a população, que 

torna a prevenção um evento isolado, quando na realidade deveria ser o exercício de um 

direito e dever do cidadão[2]. Contudo, os índices de negligência quanto à vacinação ainda 

são altos, principalmente do público adulto, que são indivíduos de 20 a 59 anos. [3] 

Objetivos: Objetivo geral: 1) Orientar a população residente acerca da importância da 

vacinação para a saúde individual e coletiva. Objetivos específicos: 1) Ressaltar a relevância 

da imunização, tanto para a clínica quanto para a epidemiologia. 2) Relacionar o perfil 

epidemiológico e cobertura vacinal da UBS Paulo Frota (Ananindeua – PA), a fim de 

promover a orientação da comunidade. Descrição da Experiência: A partir da análise de 

dados da Secretaria de Saúde do município de Ananindeua, tendo como base a quantidade de 

vacinas para Hepatite B do ano de 2018 (49,08% da cobertura), observou-se que a há maior 

negligência do público adulto na UBS Paulo Frota, sendo sexo feminino e masculino, quanto 

ao Calendário Nacional de Vacinação [3], com o total de apenas 526 vacinados, dentre um 

público de 2.000 a 3.500 por Unidade Básica de Sáude[2]. Dessa maneira, constatou-se a 

necessidade de um projeto de intervenção na comunidade que pudesse abranger toda a 

população residente, mas em específico o público alvo de 20 a 59 anos, com o objetivo de 

informar e orientar a comunidade acerca da importância da vacinação não só para o indivíduo, 

mas para o coletivo, para que seja possível diminuir a circulação de doenças infecto 

contagiosas. Assim, foi proposto uma roda de conversa da UBS Paulo Frota, envolvendo a 

comunidade e funcionários da unidade, como agentes comunitários de saúde e agentes 

comunitários de endemias, com o intuito de sanar as dúvidas da população e esclarecer de 

forma acessível a necessidade da imunização, com relação a todas as vacinas disponíveis. 

Esse público teve a oportunidade de falar as suas opiniões sobre o assunto e as dificuldades 

vivenciadas quanto a imunização nas microáreas e na UBS. Além disso, também foi orientado 
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aos ACSs e ACEs formas de abordar a população e informações que devem ser passadas 

adiante. Ademais, também foi elaborado um panfleto com informações básicas sobre o tema 

debatido na roda de conversa e as dúvidas mais frequentes da população, tais como os efeitos 

colaterais no público infantil, documentos necessários para se vacinar e quanto à carteira de 

vacinação, que ficou disponível para a comunidade na UBS Paulo Frota. Nesse panfleto 

também divulgamos o aplicativo “Meu digiSUS”, que contém o cartão digital do SUS e as 

informações acerca de vacinas tomadas e quais estão faltando diante do grupo alvo que o 

indivíduo se encaixa, além de informações complementares do histórico de atendimento pelo 

SUS, como consultas e medicamentos. Resultados: Como desfecho do referido trabalho, 

visamos o resgate de conceitos que reúnem substancialmente os objetivos da imunização, 

tanto na saúde individual quanto coletiva, do ponto de vista dos profissionais de saúde da 

unidade e da população, para abordar as principais dúvidas, obtendo assim uma melhora na 

confiança deposta na vacinação, nas respostas imunológicas desencadeadas em cada grupo, 

bem como as doenças que podem ser prevenidas por meio do exercício desse direito e dever 

do cidadão. Além disso, através da intervenção foi possível observar em detalhe os desafios 

enfrentados pelos profissionais de imunização, por conta da alta proliferação de notícias falsas 

entre a população. Vale salientar que um de nossos objetivos foi levar informações de 

confiança, haja vista que o acesso a elas não é um dos maiores problemas, mas principalmente 

na qualidade, por vezes negligenciada em prol da quantidade. A educação em saúde é um 

processo contínuo, que deve se moldar conforme as exigências da população. Conclusão: 

Tendo como base os objetivos citados, pudemos constatar que a intervenção na comunidade 

foi efetiva, pois diversas dúvidas foram retiradas através da roda de conversa e, com isso, foi 

ainda mais enfatizada a importância desse projeto. Além disso, muitos dos que compareceram 

ao evento eram agentes comunitários de saúde (ACS) e agentes comunitários de endemias 

(ACE), ou seja, pessoas responsáveis por passar adiante informações necessárias a fim de 

assolar inúmeras notícias falsas à respeito da imunização e suas implicações, que poderiam de 

alguma forma influenciar pessoas a não aderirem a vacinação. Ademais, após consolidarmos a 

importância da imunização, com os dados obtidos, pudemos também mostrar a população 

residente a negligência da faixa etária adulta, ressaltando a necessidade de mudar essa 

situação com o propósito de evitar a propagação de doenças. Por fim, o trabalho foi 

consolidado com diversos panfletos deixados disponíveis na UBS para melhor abranger a 

população como um todo. 
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