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A Vacinação é o Processo que consiste na Introdução no Organismo, de
substâncias com o objetivo de desencadear imunidade a certo tipo de agente
patógeno. A Imunização Infantil é a principal intervenção de melhor custo-efetividade
e constitui um componente obrigatório na Saúde Pública. Sendo assim, o
acompanhamento da cobertura vacinal do local, a garantia de equidade no acesso e
a segurança das vacinas são preocupações que se refletem em procedimentos
indispensáveis a avaliação de sua efetividade. Trata-se de uma Educação em Saúde
realizada em uma Unidade de Saúde localizada no Cajuru com mães de crianças
menores de dois anos no mês de Setembro de 2015. O objetivo foi orientar mães de
crianças menores de dois anos sobre a importância da vacinação infantil. Este
trabalho se realizou pelo levantamento da falta de conhecimento das mães sobre a
importância da vacinação para seus filhos nos primeiros anos de vida. A abordagem
das mães será realizada por meio de Agentes comunitários, participaram do estudo
mulheres no ultimo trimestre de gravidez e mulheres que tenham filhos (as) menores
de dois anos. A coleta de dados se realizara por meio de documentos encontrados
na Unidade que são revisados mensalmente, observando se as metas de vacinação
foram alcançadas após a educação em saúde. O seguinte estudo será realizado em
três momentos: (a) Apresentação pessoal e do conceito de vacinação e imunização
infantil por meio de uma roda de conversa; (b) Revisão da carteira vacinal da criança
e agendamento de retorno para vacinação; (c) Café da manhã para as mães com
discussão e solução de dúvidas. Os resultados estão em aperfeiçoamento e esperase que aumente o conhecimento acerca de vacinação infantil e conseqüentemente o
aumento da cobertura vacinal do local. A vacinação é um direito de todo cidadão e
vem sendo uma tecnologia cada vez mais ampla no âmbito da saúde. Como
profissionais da saúde temos o dever e missão de promover a saúde das crianças
por meio de uma imunização eficiente e orientação quanto às mesmas.
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