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Resumo
Ao longo dos seus 40 anos de existência, o Programa Nacional de Imunização
vem contribuindo para a redução de morbimortalidade causadas pelas doenças
imunopreveníveis. As vacinas realizadas no período entre 9 a 14 anos são HPV e
Meningo C. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná a vacina da
HPV quadrivalente foi introduzida no Calendário Nacional de Vacinação em 2014
para as meninas, com o objetivo de reforçar as atuais ações de prevenção do
câncer do colo do útero. A vacinação, conjuntamente com as ações para o
rastreamento do câncer do colo do útero, possibilitará prevenir a doença por várias
décadas. Para os meninos a importância da vacinação é proteger contra os
cânceres de pênis, garganta e ânus, doenças que estão diretamente relacionadas
ao HPV. Nas meninas, o principal foco da vacinação é proteger contra o câncer de
colo do útero, vulva, vaginal e anal; lesões pré-cancerosas; verrugas genitais e
infecções causadas pelo vírus. A vacina Meningo C protege contra uma doença
grave, invasiva causada pela Neisseria Meningitidis do sorogrupo C. Em
adolescentes, a vacina contra a meningite demonstra uma excelente resposta,
garantindo assim, alta proteção até a idade adulta. No curso de enfermagem do
centro universitário autônomo do Brasil, o acadêmico tem a oportunidade de
trabalhar com projetos intervenção na comunidade em unidade de saúde. A
apresentação do projeto é um método utilizado no processo de ensino
aprendizagem do Estagio Curricular Supervisionado II do 8 período do curso. O
presente trabalho justifica-se devido à falta de busca ativa dessas crianças e
adolescentes, para a realização dessas vacinas. Este tem como objetivo
regularizar pelo menos 80% das carteiras de vacina de crianças e adolescentes
entre 9 a 14 anos. O presente trabalho será desenvolvido utilizando o método 6w
3h. Com a ajuda dos enfermeiros, técnicos de enfermagem, da unidade de saúde,
será realizada uma ação em uma escola que fica no bairro da unidade de saúde,
verificando as crianças pertencentes a unidade e solicitando para que os
responsáveis encaminhem a carteira de vacinação e assim possamos verificar se
as crianças e adolescentes estão com as vacinas em dia. Também será
encaminhado um bilhete para que os responsáveis dessas crianças e
adolescentes, solicitando que compareçam a unidade de saúde para regularização
das vacinas, se houver necessidade. Espera-se que os responsáveis por essas
crianças e adolescentes se conscientizem sobre a importâncias dessas vacinas e
possam estar buscando a unidade de saúde para a realização dessa
regularização. Não há outras considerações até o momento, pois o projeto está em
desenvolvimento de acordo com o cronograma de estágio. Os demais resultados
serão acrescentados posteriormente.

Palavras-chave: Vacinas; Crianças; Adolescentes; Saúde Coletiva.
Anais do EVINCI – UniBrasil, Curitiba, v.4, n.1, p. 124-124, out. 2018

124

