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METODOLOGIA
Pesquisa exploratória descritiva, com abordagem

quantitativa e qualitativa, através de entrevista dirigida por

questionário semi-estruturados e análise do cartão de

vacina.

A situação vacinal dos estudantes foi avaliada com base na

comprovação do cartão de vacina e análise da

regularização foi feita com base nas doses, momento em

que este era transcrito para o instrumento de pesquisa,

comparado posteriormente ao calendário de vacinação de

acordo com a faixa etária definida pelo Ministério da Saúde.

A análise foi feita por meio de estatísticas descritivas

simples como frequência e percentuais.

A população alvo foi constituída por acadêmicos

ingressantes e concluintes dos cursos de graduação em

ciências biológicas e geografia, totalizando uma amostra de

80 alunos, 4 turmas de 20 alunos, escolhidos

aleatoriamente, dos primeiros e últimos períodos dos

cursos analisados da Universidade Estadual de

Alagoas(UNEAL)

A importância de se tratar de assuntos como as vacinas, não

deve ser uma obrigação somente da saúde pública nem um

comprometimento exclusivo dos profissionais da área de saúde,

mas é sim um compromisso e dever que tem que ser atribuído a

toda a sociedade, principalmente os comunicadores e

educadores, que também podem e devem ajudar a promover a

saúde da população em suas atividades do dia-a-dia. Diante

disto todos têm papel fundamental na prevenção, promoção á

saúde (TOSCANO et.al. 2003).

A imunização tem como objetivo prevenir o desenvolvimento do

quadro clínico no indivíduo, ao se alcançar um nível de

imunidade elevado em grandes segmentos da população, obter

o controle ou mesmo a eliminação de determinada virose

(SCHATZMAYR, 2003). Podendo ser utilizada na prevenção de

doenças tanto individual quanto coletivamente (RIBEIRO, 2005).

Entre os instrumentos de política de saúde pública, a vacina

ocupa, por certo, um lugar de destaque. No Brasil, as

estratégias de vacinação têm alcançado altos índices de

eficiência e servido de parâmetro para iniciativas semelhantes

em outros países (PORTO; PONTES, 2003)

INTRODUÇÃO

A temática abordada possibilitou conhecer a realidade imunológica dos

acadêmicos da universidade. Tendo a instituição de ensino um papel

fundamental, podendo atuar na identificação da melhor forma de desenvolver

ações, a fim de que os mesmos reconheçam a necessidade de suas

vacinações estarem em dias, contribuindo para a prevenção de várias

patologias negligenciadas.Recomenda-se, a elaboração de programas de

conscientização da importância das vacinas nas universidades,

especificamente para os indivíduos situados na área da educação, pois não

somente os sujeitos da área da saúde devem ser esclarecidos.

CONCLUSÃO

Verificação ocorrida por meio do cartão vacinal, onde apontou itens considerados

importantes para o estudo, dentre eles: possuir cartão vacinal (atual e de

criança), qual atitude deve ser tomada na perda do cartão, fatores que

influenciam na irregularidade do mesmo, importância em apresentar o cartão

atualizado, entre outros, que foram analisados no questionário.

Figura 1 - Posse do cartão de vacina com base no levantamento realizado,

UNEAL, Arapiraca-AL, 2015 e 2016.
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Vários calendários de vacinação já foram estabelecidos,

ocorrendo mudanças referentes a diversas situações,

desde por motivo da situação epidemiológica estabelecida

por meio da frequência, distribuição e dos determinantes

dos problemas de saúde em populações, podendo ser

também por meio de mudanças nas indicações das vacinas

ou integração de novas (Brasil, 2015).

Embora a vacinação seja método eficaz de prevenção de

doenças, poucas vacinas alcançam as metas de cobertura

propostas pelo MS (ministério da saúde). Tal fato se deve a

dificuldade de mobilização e acompanhamento rígido da

história vacinal dos pacientes, principalmente com mais de

10 anos de idade (PEREIRA, 2013).
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Figura 2: Situação da imunização da caderneta de vacina dos

graduandos, sendo esta preconizada pelo ministério da Saúde,

UNEAL, Arapiraca-AL, 2015 e 2016.


