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RESUMO 

 
 

A vacinação é uma das ações primordiais da Atenção Básica, entretanto a ocorrência de 

Oportunidades Perdidas de Vacinação (OPV) aponta para a necessidade de se instituir 

estratégias de Educação Permanente em Vacinação, direcionadas aos profissionais de saúde, 

especialmente àqueles responsáveis pelo atendimento nas Unidades de Saúde da Família 

(USF). O objeto deste estudo foi a Educação Permanente em Saúde (EPS) sobre OPV na 

USF, e como objetivo geral o estudo visou: Propor uma experiência de EPS sobre OPV no 

contexto do Programa Nacional de Imunizações (PNI) em uma USF da Baixada Fluminense. 

E especificamente: 1) Identificar o conhecimento dos profissionais de saúde atuantes nesta 

USF sobre OPV; 2) Descrever os motivos que levam à ocorrência de OPV relacionadas a 

estes profissionais; 3) Sensibilizar a equipe multiprofissional desta unidade de saúde sobre a 

importância da vacinação através da elaboração de um plano de intervenção para o problema. 

Tratou-se de uma pesquisa descritiva de abordagem qualitativa, pesquisa-ação, através de 

trabalho de campo com elaboração de um Plano de Intervenção baseado numa simplificação 

do método Planejamento Estratégico Situacional (PES). A amostra constituiu-se por 13 

trabalhadores da equipe multiprofissional atuantes nesta unidade. Os dados foram coletados 

através de questionário misto e submetidos à Análise de Conteúdo segundo Bardin. Foram 

realizados encontros de EPS, onde foi feita a análise das causas do problema em questão, 

definidos os Nós Críticos (NC) e criadas operações específicas para cada nó, culminando no 

Plano de Intervenção. A prática de vacinação pode expandir as atitudes profissionais 

buscando a compreensão das diferentes situações e desdobrando novas possibilidades com a 

consequente redução das oportunidades perdidas em imunização. Para tanto, a educação 

permanente em saúde deve ser adotada, visando principalmente à reflexão crítica profissional 

ante temas referentes à imunização, acompanhamento adequado das coberturas vacinais, 

busca ativa dos faltosos e demais estratégias de ação contando com o envolvimento de toda a 

equipe multiprofissional. 

Descritores:Vacinação. Educação em saúde. Educação Continuada. Pessoal de Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 
 

   
Vaccination is one of the main actions of the basic attention however the occurrence of 

missed opportunities for vaccination (MOV) points to the need to establish permanent 

education in Vaccination strategies, directed at health professionals, especially those 

responsible for servicing in family health units (FHU). The object of this study was the 

permanent education in health (PEH) about missed opportunities for vaccination in FHU, and 

as a general objective the study aimed to: To propose an experience of PEH on MOV in the 

context of the NationalProgramme of Immunizations (NPI) in a FHU of the Baixada 

Fluminense’s region. And specifically: 1) Identify the knowledge of health professionals 

acting in this FHU about MOV; 2) Describe the reasons that lead to the occurrence of MOV 

related to these professionals; 3) Sensitize the multidisciplinary team of this health unit about 

the importance of vaccination through the preparation of a contingency plan for the problem. 

It is descriptive research of qualitative approach, through field work, aimed at drawing up a 

contingency plan based on a simplification of the Situational strategic planning (SSP) method. 

The sample was created by 13 workers of the multiprofessional team working on this unit. 

The data were collected through questionnaire and joint subjected to content Analysis 

according to Bardin. PEH meetings were held, where the analysis of the causes of the problem 

in question, definided critical nodes (CN) and created specific operations for each node, 

culminating in the contingency plan.The practice of vaccination may expand the professional 

attitudes seeking the understanding of the different situations and deploying new possibilities 

with the consequent reduction of missed opportunities in immunization. To that end, the 

permanent education in health should be adopted, aiming mainly to critical reflection themes 

relating to immunization against professional, appropriate follow-up of vaccine coverage, 

active search of absentees and other action strategies with the involvement of the entire 

multidisciplinary team. 

 

Descriptors: Vaccination. Health education. Continuing Education. Health personnel. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A vacinação em massa tem sido uma estratégia reconhecidamente efetiva na 

prevenção de muitas doenças infecciosas, bem como na redução de morbidade e mortalidade 

decorrentes delas. Como forma de proteção específica, a vacinação sempre foi presença 

constante nas propostas das políticas de atenção primária à saúde. Sua importância foi 

reconhecida, passando a ser considerada pelo governo, ação básica para Assistência Integral à 

Saúde da Criança, com o objetivo de reduzir a incidência de doenças evitáveis por imunização 

(BRASIL, 2005). 

Como ação rotineira nos serviços de atenção primária, a vacinação representa 

expressivo avanço tecnológico em saúde nas últimas décadas, considerada procedimento de 

boa relação custo/eficácia no setor saúde. Quanto mais a vacinação estiver integrada ao 

cuidado da criança, no processo de crescimento e desenvolvimento, mais sucesso a 

imunização terá como indicador de cobertura vacinal, contribuindo também para ampliar o 

entendimento das famílias sobre essa ação de saúde (FIGUEIREDO et al., 2011) 

Estudos revelam que mais de 24 milhões de crianças ainda não têm acesso a esta 

importante intervenção de saúde, contribuindo assim para milhões de mortes infantis evitáveis 

em países periféricos. Os esforços para melhorar a cobertura vacinal nestes países são 

fundamentais para o cumprimento do Objetivo de Desenvolvimento do Milênio de reduzir a 

mortalidade  infantil, de acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU) 

(SAETERDAL et al., 2015). 

Contudo, diariamente, parte da população vai à procura dos serviços de saúde nas 

unidades básicas e os profissionais responsáveis por sua saúde deixam de lhes garantir o 

direito de se manterem imunizados, caracterizando o que se chama Oportunidades Perdidas de 

Vacinação (OPV). Uma oportunidade de vacinação é perdida quando o indivíduo é atendido 

em outros setores da unidade de saúde sem que seja verificada sua situação vacinal ou haja 

encaminhamento à sala de vacinação . 

Pouco se tem investigado sobre o conhecimento que profissionais de saúde possuem 

em relação à OPV, o que demonstra a necessidade de introdução de atividades de 

esclarecimento profissional para a ampliação das coberturas vacinais, inclusive com um 

programa ativo de busca de susceptíveis, nas unidades básicas de saúde  (MOREIRA e  

LIMA, 2007). 
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Ao se promover a participação de toda a equipe de saúde e não apenas dos 

profissionais de enfermagem no planejamento, execução e avaliação das atitudes de 

vacinação, uma vez que todos fazem parte do processo de trabalho em saúde e estão em 

contato permanente com a clientela, poderá despertar a atenção quanto à situação vacinal da 

população atendida (ARAUJO et al., 2007). 

Estudos têm demonstrado que a negligência dos profissionais em observar o cartão 

de vacinas dos usuários que frequentaram os serviços de saúde, como forma de identificar 

aqueles que são candidatos à vacinação, dentre outras atitudes negativas, tem se constituído 

em uma das principais causas de OPV e, consequentemente, contribuído para baixar as 

coberturas vacinais. Tal fato aponta para a necessidade de sensibilização de todos os 

profissionais da equipe de saúde, para que se envolvam nas atividades de vacinação 

(CARVALHO; ARAUJO, 2010).  

Consoante Paulo (2010), algumas atitudes tomadas pelos profissionais podem 

oportunar a não vacinação, quais sejam: receio de abrir frascos multidoses para um ou dois 

clientes; não se verificar o cartão vacinal de todos os usuários que procuram o serviço; ignorar 

total ou parcialmente as regras do calendário vacinal vigente; dentre outros. Essas atitudes 

demonstramo despreparo dos profissionais para a complexidade das atividades de imunização. 

O Ministério da Saúde (BRASIL, 2014a), por intermédio do Programa Nacional de 

Imunizações (PNI), assegura ser fundamental a integração entre a equipe da sala de vacinação 

e os demais membros da equipe, além de se organizar e garantir o funcionamento efetivo do 

serviço de vacinação com material disponível e pessoal qualificado; sendo necessário que 

novas estratégias sejam realizadas pelas unidades de saúde para a conscientização de seus 

funcionários no sentido de se evitarem OPV. 

Considerando o processo de trabalho da Estratégia Saúde da Família (ESF), cujo 

objetivo é promover uma assistência direcionada ao conceito ampliado de saúde que busca a 

qualidade de vida e não somente a ausência de doenças, é necessário investir em uma nova 

política de formação e em um processo permanente de educação dos recursos humanos. 

Portanto, no que tange à força de trabalho em saúde, isso deve ocorrer através do acesso às 

ações e aos serviços de cuidado, com profissionais sensibilizados e qualificados (BRASIL, 

2012). 

Ao considerarem-se as vacinas como instrumentos de uma prática de alcance 

coletivo, entende-se que o ato de vacinar, em sua dimensão individual, resulta em proteção 
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não só do indivíduo vacinado contra determinadas doenças, mas também na proteção da 

coletividade, em que esse sujeito está inserido. Dessa forma, essa ação, mesmo quando 

realizada na rotina das unidades de saúde, toma uma dimensão coletiva, apontando a 

necessidade de sensibilização de todos os profissionais da equipe de saúde, para que se 

envolvam na atividade de vacinação (CARVALHO; ARAUJO, 2010). 

Nesse contexto, propõe-se a Educação Permanente em Saúde (EPS) enquanto 

processo que visa solucionar problemas vivenciados nas unidades de saúde, constituindo-se 

em um fator que influenciará a reflexão e transformação das práticas do Sistema Único de 

Saúde (SUS), para que seus profissionais possam enfrentar tal realidade, através de advento 

ou complementação de novos saberes (BRASIL, 2009). Quando o tema é vacinação, o que se 

observa é que a EPS não é regra fundamental em muitas Unidades de Saúde da Família 

(USF), sendo realizadas apenas capacitações eventuais sem o envolvimento multiprofissional 

em todo o processo de trabalho.  

Como uma das atribuições comuns a todos os profissionais das equipes de saúde da 

família, listadas na Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), participar das atividades de 

educação permanente oferece elementos valiosos ao prover uma visão geral para o processo 

de formação e aperfeiçoamento constante dos trabalhadores de saúde, em relação aos desafios 

de seu trabalho cotidiano. A educação permanente e os desafios impostos pelas várias missões 

da ESF convergem com a construção de valores, métodos e práticas democratizantes de 

gestão do trabalho no SUS, visando sua qualificação e enriquecimento (TESSER et al.,2011). 

Atuando em uma unidade de saúde da família, localizada na zona periurbana de um 

município da Baixada Fluminense, com uma equipe multiprofissional composta por 

enfermeiros, médicos, odontólogos, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde, 

dentre outros, observei que o atraso vacinal entre seus usuários era recorrente, uma vez que as 

questões de vacinação ficam a cargo prioritariamente da equipe de enfermagem, e que se 

tornava imprescindível a sensibilização destes profissionais, objetivando o aumento da 

cobertura vacinal e a diminuição da perda de oportunidades de vacinação. 

Assim sendo, a presente pesquisa apresenta como problemade estudo: o 

envolvimento de toda a equipe multiprofissional nas atividades de vacinação contribui para a 

não ocorrência de OPV?  

Emergiram as questões norteadoras que se seguem:  

1) Que estratégias podem ser utilizadas para se propor a EPS em OPV?  
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2) O conhecimento e a prática da equipe multiprofissional contribuem para a 

prevenção e identificação de OPV?  

3) Por que razão estes profissionais de saúde não abordam a clientela atendida nesta 

USF sobre sua situação vacinal? 

Quando estes profissionais mantêm seus conhecimentos atualizados, estão 

contribuindo para o aumento das taxas de coberturas vacinais através da diminuição de perdas 

de oportunidades de vacinação, nesta unidade de saúde da família. Ao procurar a literatura 

que aborda o tema, constatei poucas obras que o retratavam. Esse fato contribuiu para 

aumentar meu interesse, definindo como objeto de estudo a EPS sobre OPV na rotina desta 

USF.  

É necessário que todos os profissionais de saúde, dentro das unidades, sejam 

capacitados a reconhecerem situações de atraso vacinal, e que possam encaminhar a 

população à sala de vacinas para que estas se regularizem, e, dentro das unidades de saúde da 

família, oportunidades de vacinação não sejam mais perdidas. Espera-se que o risco de 

aquisição de doenças imunopreveníveis e a diminuição do número de susceptíveis a estas 

doenças sejam minimizados através do conhecimento de saberes técnicos sobre imunização, 

conduzido por um processo de reflexão e transformação das práticas atuais vigentes, através 

da implantação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), na rotina 

das USF (BRASIL, 2009). 

O presente estudo se justifica pelo fato de a vacinação ser estratégia fundamental de 

promoção da saúde, devendo ser pregada por todos os profissionais atuantes na atenção 

básica. Apesar de a vacinação ser um tema de predomínio da equipe de enfermagem, ao 

contextualizá-lo com outros atores, o dirigimos na perspectiva da EPS. Para tanto, esta deve 

ser adotada, visando principalmente à reflexão crítica profissional ante temas referentes à 

imunização, acompanhamento adequado das coberturas vacinais, busca ativa dos faltosos e 

demais estratégias de ação contando com o envolvimento de toda a equipe multiprofissional; 

pois através de suas ações, emergem a reflexão para a transformação das práticas de 

vacinação atuais, minimizando assim as OPV. Com isso, busco que tal experiência seja 

significativa e possibilite à equipe refletir o processo de trabalho da unidade, percebendo na 

EPS fator fundamental para obtenção da melhoria da qualidade prestada à comunidade 

atendida por esta ESF, no que tange à vacinação e a perda de oportunidades de vacinar.  

 Diante deste fato, são apresentados os seguintes objetivos: 
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Objetivo Geral: 

 – Propor uma experiência de EPS sobre OPV no contexto do Programa de 

Imunizações em uma USF da Baixada Fluminense;  

Objetivos Específicos: 

–Identificar o conhecimento dos profissionais de saúde atuantes nesta USF sobre 

OPV;  

–Descrever os motivos que levam à ocorrência de OPV relacionadas a estes 

profissionais; 

– Sensibilizar a equipe multiprofissional desta unidade de saúde, sobre a importância 

da vacinação através da elaboração de um plano de intervenção para o problema, como 

produto da pesquisa. 

Retomando o exposto anteriormente, dentro da política atual de saúde, a atividade de 

vacinação é executada preferencialmente pela ESF, que conta com uma equipe 

multiprofissional, trabalha com território definido, priorizando as ações de saúde com base em 

um diagnóstico local, cuidando da família em todo o ciclo vital. É fundamentada na 

concepção de educação como transformação e aprendizagem significativa, centrada no 

exercício cotidiano do trabalho e na valorização deste como fonte de conhecimento, e no 

reconhecimento de que as práticas são definidas por múltiplos fatores (TESSER et al., 2011).  

Deve embasar-se em um processo pedagógico que contemple desde a 

aquisição/atualização de conhecimentos e habilidades até o aprendizado, que parte dos 

problemas e desafios enfrentados no processo de trabalho, envolvendo práticas que 

considerem elementos que façam sentido para os atores envolvidos: a aprendizagem 

significativa. Essas características diferenciam-na da educação continuada (EC), pautada na 

transmissão de conhecimento e na valorização da ciência como fonte do conhecimento, 

pontual, fragmentada, com enfoque nas categorias profissionais e no conhecimento técnico- 

científico de cada área (BRASIL, 2012). 

É notório que a temática vacinação sugere a atualização de conhecimentos e 

aquisição de novas informações, remetendo ao processo de EC. Porém, na perspectiva de 

transformação da prática, deve desenvolver no profissional de saúde uma consciência crítica, 

potencializada pela aquisição de novos conhecimentos, conquistada por meio das mudanças 

de atitudes decorrentes das experiências vividas, e de sua transformação pessoal, profissional 
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e social, traduzindo-se em educação permanente (PASCHOAL; MONTOVANI; MEIER, 

2007). 

Frente ao exposto, e procurando oferecer subsídios para a construção desta pesquisa, 

foi realizada revisão integrativa da literatura, nos meses de setembro e otubro de 2015, na 

literatura virtual compreendida na BVS (Biblioteca Virtual em Saúde), utilizando-se as 

seguintes bases de dado para levantamento dos artigos: LILACS (Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde); PubMed, que fornece acesso gratuito ao 

MEDLINE, banco de dados bibliográficos de informações biomédicas e ciências biológicas; e 

Cochrane Library, que reúne uma coleção de fontes de informação de evidência em atenção à 

saúde. 

Foram utilizados os seguintes descritores e suas combinações em língua portuguesa e 

inglesa: “Vacinação”; “Pessoal de Saúde”; “Educação em Saúde”; “Educação Continuada”, 

utilizando-se agrupamento dos descritores empregando o booleano and, uma vez que o termo 

“Educação Permanente em Saúde” não é reconhecido pelo DeCS (Descritores em Ciências da 

Saúde); definindo-se o Ano de Publicação de 2011 a 2015. 

Foram encontradas 5 publicações na base de dados LILACS, 796 na PubMed e 34 

publicações na Cochrane. Mediante a leitura criteriosa do título e resumo online, obteve-se 73 

artigos. Posteriormente à leitura na íntegra das publicações, aplicando-se os critérios de 

inclusão e o descarte dos artigos que se repetiam, a amostra final foi constituída por 8 artigos 

científicos, dos quais 1 foi encontrado na base de dados LILACS, 6 na PubMed e 1 na 

Cochrane. Esses textos foram utilizados para embasar teoricamente este estudo. 

Dos 8 artigos selecionados, 4 versavam sobre conhecimento e responsabilidade 

profissional sobre imunização, enquanto que outros 3 descreviam as oportunidades perdidas 

de vacinação e a importância de ações de Educação Continuada em sua abordagem, e apenas 

1 enfatizava a importância da educação permanente para os profissionais de saúde no sentido 

de se evitarem as OPV. 

Pugliesi, Tura e Andreazzi (2010), expõem em sua obra que um conjunto de fatores 

políticos, culturais, econômicos e tecnológicos determinou as mudanças verificadas na 

observância do calendário vacinal; enquanto que Parrella et al. (2013), considera que as 

iniciativas para melhorar a formação de prestadores de cuidados de saúde, são necessárias e 

devem ser incluídas nos currículos de graduação para o desenvolvimento profissional 

contínuo. 
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Tais estudos demonstram serem necessárias as estratégias de promoção de ações de 

educação permanente para as equipes de saúde, especialmente aquelas segundo às normas do 

Programa de Nacional de Imunização (SANTOS; BOHLAND; PAIXÃO, 2009). Dessa 

forma, pode-se perceber a incipiência de artigos científicos publicados sobre EPS dos 

trabalhadores de saúde sobre vacinação, e a importância de ações de educação em saúde para 

estes acerca do tema, demonstrando sua relevância. 

Esses profissionais devem ser continuadamente informados em relação aos 

benefícios e uso adequado das vacinas disponíveis, para que tornem-se multiplicadores, 

contribuindo, assim, para ações efetivas de promoção da saúde, tendo como base as normas 

estabelecidas pelo PNI. Mostra-se ser de fundamental importância seu aprimoramento 

profissional constante, já que situações de oportunidade perdida estão ocorrendo sem a sua 

intervenção devida, em seu meio de trabalho.   

Por serem a principal e mais confiável fonte de informação para a população, 

estratégias de capacitação não são suficientes quando se trata de vacinação. É necessário que 

os profissionais atuantes nas unidades de saúde exerçam reflexão crítica sobre tal temática em 

seu processo de trabalho, uma vez que esta ação interfere diretamente com a assistência 

prestada à população usuária de seus serviços.  

Esta pesquisa pretende contribuir para o aprimoramento dos trabalhadores de saúde, 

sensibilizando-os quanto à fundamental importância da política de educação permanente e o 

papel da equipe multiprofissional como elementos-chave na qualificação em vacinação, de 

maneira a formar profissionais capazes de responder às demandas sociais, tomando decisões a 

favor da vacinação dentrodo cotidiano das USF. De igual modo, pretende-se contribuir para o 

serviço e para a população com a prestação de uma assistência de qualidade, que reflita as 

ações de EPS dos trabalhadores de saúde sobre vacinação.  

 

 

 

 

 



22 
 

2 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE E ATIVIDADES DE VACINAÇÃO:      

REVISÃO INTEGRATIVA  

 

A vacinação em massa tem sido uma estratégia reconhecidamente efetiva na 

prevenção de doenças infecciosas e presença constante nas propostas das políticas de atenção 

primária à saúde. Apesar de muito estar sendo feito nesse aspecto, diariamente, parte da 

população vai à procura dos serviços de saúde nas unidades de saúde da família (USF) e os 

profissionais responsáveis por sua saúde deixam de lhes garantir o direito de se manterem 

imunizados, caracterizando o que se chama Oportunidades Perdidas de Vacinação (OPV).  

Como ações a serem desenvolvidas pelo enfermeiro e equipe multiprofissional no 

âmbito da vacinação nas USF, temos o aproveitamento de todas as oportunidades para 

vacinação, com o encaminhamento dos usuários para a sala de vacina por meio de estratégias 

para envolvimento dos recursos humanos em imunização (TAVARES, 2013). Nesse contexto, 

propõe-se a Educação Permanente em Saúde (EPS) enquanto fator que influenciará a 

transformação das práticas do Sistema Único de Saúde (SUS), para que seus profissionais 

possam enfrentar tal realidade através de uma atuação crítica, reflexiva, propositiva, 

compromissada e tecnicamente competente (CECCIM, 2005) 

A participação de toda equipe de saúde, e não apenas dos profissionais de 

enfermagem no planejamento, execução e avaliação das atitudes de vacinação, uma vez que 

todos fazem parte do processo de trabalho em saúde e estão em contato permanente com a 

clientela, desperta nestes a atenção quanto à situação vacinal da população atendida. 

Devido à dinâmica da Estratégia Saúde da Família (ESF), cujo objetivo é promover 

uma assistência direcionada ao conceito ampliado de saúde que busca a qualidade de vida e 

não somente a ausência de doenças, é necessário favorecer a manutenção de equipes 

atualizadas e com foco na qualidade da assistência. Faz-se necessário, para tanto, que a 

educação dos profissionais se dê em caráter permanente a fim de auxiliá-los na tomada de 

decisões, no cuidado e na assistência prestada ao usuário
 
(SALLES; CORVINO; GOUVEA, 

2013) 

Considerando tais pressupostos, esta pesquisa foi realizada com a finalidade de obter 

respostas ao seguinte questionamento: “Quais as evidencias disponíveis na literatura sobre 

Educação Permanente em Saúde relacionada às atividades de Vacinação e às perdas de 

oportunidades de vacinar?” Assim, o objetivo desta investigação foi identificar as evidências 
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disponíveis na literatura sobre Educação Permanente em Saúde relacionada à Vacinação e as 

perdas de oportunidades de vacinar. 

Metodologia 

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, que proporciona a síntese de 

conhecimento e a incorporação da aplicabilidade de resultados de estudos significativos na 

prática, constituindo-se num instrumento da Prática Baseada em Evidências.  Nesse sentido, 

para esta revisão, foram consideradas 6 etapas: elaboração da pergunta norteadora, busca ou 

amostragem na literatura, coleta de dados, análise crítica dos estudos incluídos, discussão dos 

resultados, e apresentação da revisão integrativa
 
(SOUZA; CARVALHO, 2010)

 

Para a busca dos artigos científicos, realizada nos meses de setembro e outubro de 

2015, foram utilizadas as bases de dados LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe 

em Ciências da Saúde), mais importante e abrangente índice da literatura científica e técnica 

da América Latina e Caribe; PubMed, repositório de artigos de jornal de texto completo da 

National Library of Medicine, que fornece acesso gratuito ao MEDLINE, e Cochrane Library, 

que reúne uma coleção de fontes de informação de evidência em atenção à saúde, importantes 

ferramentas para a localização das publicações utilizadas neste estudo. 

Além da elaboração da questão norteadora, foram identificados descritores, 

terminologia autorizada e reconhecida mundialmente, estruturado para facilitar o acesso à 

informação. Para este estudo, foi utilizada a estratégia PIO, acrônimo para P-Paciente, I-

Intervenção, O-Outcomes (desfecho), elementos fundamentais da questão de pesquisa e da 

busca bibliográfica de evidências,(SANTOS; PIMENTA, NOBRE, 2007)
 
e desse modo, ficou 

definido: P-Profissionais de saúde (Pessoal de saúde), I-Educação permanente (Educação 

continuada)/ Educação em saúde, O-Vacinação (Oportunidades Perdidas de Vacinação). 

Para este estudo, foi utilizado o DeCS – Terminologia em Saúde, da Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS), e Medical Subject Headings MeSH, onde foram encontrados os 

seguintes descritores: “vacinação” (vaccination),“pessoal de saúde” (health 

personnel),“educação em saúde” (health education),“educação continuada” (education, 

continuing), uma vez que o termo “Educação Permanente” não é reconhecido pelo DeCS; 

utilizando-se agrupamento dos descritores  utilizando o booleano and (Quadro 1). 
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Quadro 1 -  Sistematização da busca eletrônica nas bases de dados LILACS, PubMed/MEDLINE e 

Cochrane 
Descritores LILACS Pubmed Cochrane 

“Vacinação” and “educação continuada” 1 167 57 

“Vacinação” and “educação em saúde” 27 3917 364 

“Vacinação” and “pessoal de saúde” 28 4361 418 

“Vacinação”and “educação continuada” and “pessoal de 

saúde” 

0 72 41 

“Vacinação” and “educação em saúde” and “pessoal de 

saúde” 

0 707 130 

Total 56 9224 1010 

.Fonte: Própria autora 

 

Os critérios de inclusão definidos para a seleção dos artigos foram: artigos 

publicados na literatura nacional e internacional, que retratassem a temática referente às ações 

de Educação permanente (EP)/Educação continuada (EC) relacionadas às atividades de 

vacinação, publicados nos últimos 5 anos (2011 a 2015). O critério de exclusão que se 

estabeleceu foi: publicações que se repetiam nas diferentes bases de dados. 

Para o levantamento nas bases de dados, os descritores foram associados da seguinte 

forma: “2011” or “2012” or “2013” or “2013” or “2014” or “2015” and “Vacinação” and 

“Educação Continuada”; e também: “2011” or “2012” or “2013” or “2013” or “2014” or 

“2015” and “Vacinação” and “Educação em Saúde”. 

Foram encontradas 5 publicações na base de dados LILACS, 796 na PubMed e 34 

publicações na Cochrane. Mediante a leitura criteriosa do título e resumo online, obteve-se 73 

artigos. Posteriormente à leitura na íntegra das publicações, aplicando-se os critérios de 

inclusão e o descarte dos artigos que se repetiam, a amostra final foi constituída por 8 artigos 

científicos, dos quais 1 foi encontrado na base de dados LILACS, 6 na PubMed e 1 na 

Cochrane. Abaixo o fluxograma do processo de seleção dos artigos que compuseram a 

amostra deste estudo (Figura 1): 
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Figura 1 - Fluxograma do processo de seleção da literatura encontrada sobre Educação  

Permanente/continuada relacionada à vacinação e à perda de oportunidades de vacinar, 

publicados entre 2011 e 2015, nas Bases de dados LILACS, PubMed e Cochrane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fonte: Própria autora 

 

Após esse processo, foi percebido que apesar de ser vasta a literatura que aborda o 

tema vacinação, principalmente com informações técnicas, ainda é incipiente a literatura que 

aborda a temática referente às ações de Educação Permanente relacionadas às atividades de 

vacinação.  

Cabe ressaltar que, segundo o Instituto Joanna Briggs, cuja missão é divulgar 

amplamente o uso das melhores evidências em cuidados de saúde, de acordo com o tipo de 

estudo, os níveis de evidência variam de I a IV, como demonstrado a seguir:  

Nível I: Evidência obtida a partir de revisão sistemática contendo apenas ensaios 

clínicos controlados randomizados. Nível II: Evidência obtida a partir de pelo menos um 

ensaio clínico controlado randomizado. Nível III.1: Evidência obtida de ensaios clínicos 

controlados bem delineados, sem randomização. Nível III.2: Evidência obtida de estudos de 

coorte bem delineados ou caso-controle, estudos analíticos, preferencialmente de mais de um 

centro ou grupo de pesquisa. Nível III.3: Evidência obtida a partir de séries temporais 

múltiplas, com ou sem intervenção e resultados dramáticos em experimentos não controlados. 

Selecionados Para Leitura na 

íntegra: 20 

Incluídos na Revisão Integrativa: 

8 

Excluídos após leitura do 

Resumo: 53 

Selecionados para leitura do 

Resumo: 73 

Artigos encontrados nas bases de 

dados: 10290 

Excluídos após aplicação dos 

critérios de inclusão: 10217 

Base LILACS: 1 Base 

PubMed/MEDLINE:

6 

Base Cochrane: 1 
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Nível IV: Pareceres de autoridades respeitadas, baseados em critérios clínicos e experiência, 

estudos descritivos ou relatórios de comitês de especialistas
 
(KARINO; FELLI, 2012) 

Ao analisar o delineamento da pesquisa, dentre os artigos incluídos, constatou-se que 

1 (10%) estudo possue Nível de Evidência II, obtida de ensaio clínico controlado 

randomizado; e 7 (90%) estudos possuem Nível de Evidência IV, evidências de estudos 

descritivos.  

Resultados 

Foi desenvolvido um formulário de coleta de dados para direcionamento da leitura e 

extração dos dados pertinentes, o qual foi preenchido para cada artigo da amostra final do 

estudo. Foram coletados dados sobre a identificação do artigo e autores; ano e país de 

publicação; nível de evidência; objetivos do estudo; características metodológicas; resultados 

e conclusões. Apresentamos, no quadro a seguir, os estudos analisados segundo o autor, o 

delineamento metodológico e a amostra, o nível de evidência, o objetivo do estudo e os 

principais resultados, os quais foram agrupados em categorias (Quadro  2).  

 

Quadro 2- Apresentação dos artigos quanto ao tipo, população, nível de evidência, objetivo e 

resultados agrupados em categorias 

Autores Tipo de Estudo e 

Amostra 

Nível de 

Evidênci

a 

Objetivos Principais Resultados 

Conhecimento e 

Responsabilida

de profissional 

sobre 

Imunização 

EP/EC como 

enfrentamento às 

OPV 

Oyo-Ita Angela, 

Nwachukwu 

Chukuemeka E, 

Oringanje 

Chioma, 

Meremikwu 

Martin M/Vários 

países, 2015.
 

Artigo de Revisão 

Sistemática da 

Literatura,  inclui 

estudos 

randomizados 

controlados, não 

controlados e série 

temporal 

interrompida. 

II Avaliar a 

efetividade de 

estratégias de 

intervenção 

para 

impulsionar e 

sustentar altas 

coberturas de 

imunização 

na infância 

em países de 

baixa e média 

renda. 

Apenas um 

estudo forneceu 

dados sobre  

intervenção 

direcionada à 

profissionais de 

saúde . Após a 

intervenção, 

cobertura para 

certas vacinas foi 

superior na 

intervenção do 

grupo de 

controle. 

Avaliou o 

impacto da 

formação de 

gestores de 

imunização para 

supervisionar 

melhor 

profissionais de 
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imunização. A 

intervenção foi 

de baixa 

qualidade. 

E Allison 

Hagood, Stacy 

Mintzer 

Herlihy/EUA, 

2013.
 

Artigo de Revisão IV Discutir as 

diferentes 

abordagens 

educacionais 

com base no 

tipo de 

preocupação 

dos pais 

relacionadas 

às vacinas. 

Tais 

preocupações 

exigem mais de 

uma estratégia 

educacional que 

envolva mais do 

que apenas o 

pediatra ou 

cuidadores 

básicos de saúde. 

Todos os 

trabalhadores de 

saúde devem 

receber educação 

sobre vacinas em 

matéria de 

segurança e 

eficácia, para que 

qualquer contato 

com um funcionário 

e um provedor 

torne-se uma 

oportunidade para a 

correta educação e 

tranquilidade dos 

pais. 

Marissa Wheeler, 

Alison M 

Buttenheim/EUA

, 2013.
 

Este estudo usou a 

Teoria do 

Comportamento 

Planejado, 

realizado a 

regressão logística 

usando dados de 

384registros 

médicos de uma 

clínica pediátrica. 

IV Examinar 

fatores 

associados ao 

interesse dos 

pais em 

esquemas de 

imunização 

alternativos. 

Mais pesquisas 

são necessárias 

para identificar 

as estratégias 

mais eficazes de 

aconselhamento 

e mensagens que 

incentivam a 

adesão ao 

calendário 

Comité 

Consultivo em 

práticas de 

imunização 

(ACIP).Destaca 

o importante 

papel que os 

prestadores de 

cuidados em 

saúde 

desempenham  

na promoção da 

captação vacinal, 

e sugere a 

necessidade de 

capacitação 

médica com 

fontes de 

informação que 

beneficiem pais 

preocupados. 

 

S. Esposito, N. 

Principiand G. 

Cornaglia/Itália, 

2014.
 

Artigo de Revisão. IV Discutir as 

barreiras 

reconhecidas 

para a 

vacinação de 

crianças e 

adolescentes, 

confrontando 

os sistemas 

Como o 

conhecimento 

dos 

trabalhadores de 

saúde é um dos 

pontos mais 

críticos 

condicionado à 

aceitação da 

A maioria dos 

problemas 

subjacentes à 

cobertura vacinal 

limitada entre as 

crianças são 

devidos à falta de 

compreensão por 

parte dos 
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nacionais de 

saúde, 

prestadores de 

cuidados de 

saúde e os 

pais e as 

maneiras em 

que eles 

podem ser 

superados. 

vacina pelos 

pais, é essencial 

implementar 

programas 

educativos para 

melhorar seus 

conhecimentos 

ou mudar suas 

atitudes, 

particularmente 

quando são 

introduzidas 

novas vacinas ou 

orientações são 

modificadas. 

prestadores de 

cuidados de saúde e 

os pais, que 

sublinham a 

necessidade de 

programas 

educacionais 

permanentes, 

especificamente 

dirigid a cada um 

desses 

grupos.Oportunidad

es perdidas para 

administrar as 

vacinas são outros 

obstáculos ao 

cumprimento dos 

requisitos de 

imunização em 

tempo hábil. 

Adriana Parrella, 

Annette 

Braunack-Mayer, 

Michael Gold, 

Helen Marshall, 

Peter 

Baghurst/Austráli

a, 2013.
 

Estudo qualitativo, 

utilizando 

entrevistas 

semiestruturadas 

com 13 consultores 

do departamento de 

emergência, 10 

clínicos gerais, 

2conselheiros 

locais e 4 

enfermeiras de 

clínica geral. 

IV Explorar o 

conhecimento

, experiência 

e atitudes dos 

profissionais 

médicos e de 

enfermagem, 

para detectar 

e relatar 

eventos 

adversos pós-

vacinais 

(EAPV). 

A avaliação 

qualitativa revela 

diferenças na 

experiência 

sobre EAPV nos 

grupos de 

profissionais. 

Estratégias 

específicas para 

a atualização do 

conhecimento 

devem ser 

implementadas 

por meio dos 

organismos de 

acreditação 

profissional e 

programas de 

educação médica 

continuada. 

Futuras 

iniciativas para 

melhorar a 

educação, tais 

como maior 

formação aos 

prestadores de 

cuidados de 

saúde, 

particularmente, 

profissionais da 

área médica, são 

necessárias e 

devem ser 

incluídas em 

currículos de 

graduação e 

desenvolvimento 

em curso 

profissional. 
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C. Pulcini, S. 

Massin, O. 

Launay6, P. 

Verger/França, 

2013.
 

Parte transversal de 

pesquisa iniciada 

em 2010. Contou 

com a participação 

de 329 médicos de 

clínica geral. 

IV Avaliar 

conhecimento

s, atitudes, 

crenças e 

práticas dos 

médicos de 

clínica geral 

para sarampo 

e vacinação 

de sarampo-

caxumba-

rubéola. 

Informações 

baseadas em 

evidências sobre 

sarampo e 

vacinação contra 

sarampo-

caxumba-rubéola 

são essenciais 

para aumentar a 

conscientização 

dos médicos 

desta doença e 

preencher 

eventuais 

lacunas no seu 

conhecimento. 

 

Monica Robotin, 

Yumi Patton, 

Jacob 

George/Australia, 

2013.
 

Pesquisa descritiva 

sobre um programa 

de cuidados 

primários para a 

detecção e gestão 

de Hepatite B 

(HB), com médicos 

generalistas locais. 

IV Avaliar 

Programas de 

Educação 

Médica 

Continuada 

(EMC) sobre 

a detecção e 

gestão de HB 

em uma 

população de 

alto risco. 

 Lacunas de 

conhecimento em 

gestão e diagnóstico 

de hepatite B 

traduzem em 

oportunidades 

perdidas para 

vacinar os sensíveis 

e prevenir 

complicações da 

HB. Os resultados 

sugerem que 

programas 

inovadores de EMC 

são necessários para 

atualizar médicos 

de clínica geral 

sobre a infecção 

CHB. 

Mercedes 

Arencibia 

Jiméneza, Juan 

Francisco 

Navarro Gracia, 

José Antonio 

Delgado de los 

Reyesa/Espanha, 

2014.
 

Estudo descritivo 

retrospectivo.Análi

se de registro 

eletrônico do 

sistema de 

vigilância 

epidemiológica de 

2007 a 2011. 

IV Descrever os 

casos de 

Infecção por 

Doença 

Pneumocócic

a; Classificar 

os sorotipos 

mais comuns 

e avaliar as 

oportunidades 

perdidas de 

vacinação. 

 Lacunas de 

conhecimento em 

gestão e diagnóstico 

traduzem 

oportunidades 

perdidas para 

rastreio, vacinação 

dos sensíveis e 

prevenir 

complicações da 

doença. Há 

diferenças 

significativas entre 

o conhecimento dos 

profissionais de 

cuidados primários 

e especializados em 

favor dos primeiros. 

Deve-se trabalhar 

para sensibilizar, 

informar, 

aconselhar e 

incentivar a 

vacinação, entre os 

profissionais de 
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saúde que 

trabalham no 

hospital. 

 

Fonte: Própria autora 

Dos 8 artigos selecionados, um artigo (12,5%) foi publicado em 2015, dois (25%) 

foram publicados no ano de 2014, cinco (62,5%) no ano de 2013. Os dados mostram uma 

crescente produção acerca da necessidade de programas de educação em vacinação nos 

últimos cinco anos (100%). 

Quanto à origem dos estudos, dois (25,0%) foram realizados nos Estados Unidos, 

dois (25,0%) na Austrália, um(12,5%) estudo foi realizado na Itália, um (12,5%) na Espanha, 

um (12,5%) na França, e um (12,5%) estudo foi realizado em vários países 

concomitantemente.  Este achado aponta para uma produção incipiente, no Brasil, na 

realização de pesquisas que tenham por objetivo a Educação Permanente dos Trabalhadores 

de Saúde relacionada às atividades de vacinação recentemente, apesar de tal política ter 

vigorado há 10 anos. 

No que se refere à origem do periódico em que o artigo foi publicado, sete (87,5%) 

foram publicados em periódicos da área médica, e apenas um (12,5%), em base de dados de 

Revisões Sistemáticas.   

Entre a amostra selecionada, 4 (50%) artigos destacam a necessidade de estratégias 

de atualização de conhecimentos em vacinação para os trabalhadores de saúde; enquanto que 

outros 3 (37,5%) descrevem as oportunidades perdidas de vacinação e a importância de ações 

de Educação Continuada em sua abordagem, e apenas um (12,5%) artigo aponta a 

necessidade de estratégias de Educação Permanente relacionadas às atividades de vacinação 

para todos os trabalhadores de saúde.  

Discussão 

Com os resultados obtidos, os artigos foram agrupados de acordo com os eixos 

temáticos, emergindo duas categorias que se seguem: Conhecimento e Responsabilidade 

Profissional sobre a Imunização de crianças, que discorre sobre o papel fundamental dos 

profissionais de saúde como fonte de informação em vacinação; e Educação Permanente 

como estratégia de enfrentamento às oportunidades perdidas de vacinação, trazendo a EPS 

como forma de enfrentamento às potenciais barreiras que se contrapõem ao ato de vacinar. 
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Conhecimento e Responsabilidade Profissional sobre a Imunização de crianças: 

Os prestadores de cuidados em saúde desempenham um importante papel na 

promoção da captação vacinal. Como o conhecimento dos trabalhadores de saúde é um dos 

pontos mais críticos condicionado a aceitação da vacina pelos pais, é essencial implementar 

programas educacionais para aprimorar seus conhecimentos ou mudar suas atitudes. Para 

tanto, futuras iniciativas para melhorar a educação, tais como maior formação aos 

profissionais de saúde, são necessárias (OYO-ITA et al., 2015) e  (HAGOOD; HERLILHY, 

2013).
 

As atividades de vacinação revelam-se práticas imprescindíveis da Atenção Básica, 

ofertadas sobretudo pela ESF, que, por sua vez, visa à complexa integração de ações 

individuais e coletivas, curativas, preventivas e de promoção em saúde.
 

As famílias, 

geralmente, demonstram conhecimento da necessidade de cuidados após a vacinação, 

apontando para a necessidade de suporte técnico para esses cuidados. Assim, os profissionais 

de saúde devem contribuir empossados, pelos conhecimentos adquiridos, em seu processo de 

trabalho. 

Com o objetivo de proporcionar o enfrentamento e a resolução de problemas de 

saúde, em um território definido, priorizando as ações de saúde baseadas em diagnóstico 

local, cuidando da família em todo seu ciclo vital, envolve a reconstrução de saberes e 

práticas com novas dimensões para a produção de cuidados, a equipe multiprofissional deve 

repensar suas atividades como encontro entre sujeitos, implicando no compartilhamento de 

ações e compromissos (HAGOOD; HERLILHY, 2013) e (CARVALHO; ARAÚJO, 2010).
          

Pesquisas recentes revelam que determinadas intervenções, tais como educação em 

saúde e visitas domiciliares, visando abordar pacientes, comunidades e o sistema de saúde, 

podem aumentar a cobertura de vacinas. Discussão baseada em evidências, que visa à 

tradução de conhecimento para os membros da comunidade por profissionais de saúde, pode 

ser mais eficaz do que as estratégias de informação convencionais (OYO-ITA et al., 2015). 

Estudos sobre as dificuldades dos pais, na decisão de vacinar ou não seus filhos, 

revelam a preocupação com os riscos relacionados às vacinas, além de desconfiança nas 

informações fornecidas pelos profissionais de saúde (HAGOOD; HERLILHY, 2013) e 

(WHEELER; BUTTENHEIM, 2013) .
  

Todos os profissionais atuantes em unidades de saúde devem estar preparados para 

atuar como educadores em vacinação, envolvendo mais do que apenas o contato com 
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enfermeiros ou médicos, de modo que qualquer contato com um funcionário da unidade de 

saúde torne-se uma oportunidade para se abordar a situação vacinal do usuário. 

Embora a recusa a todas as vacinas seja raro, os pais estão cada vez mais optando 

pela omissão ou atraso na recepção de uma ou mais vacinas por seus filhos. Estudos ilustram 

a heterogeneidade das preocupações maternas, demonstrando associação entre as 

preocupações de vacinas com intenção a esquemas de imunização alternativos e, 

adicionalmente, revelam o papel importante desempenhado por fontes de informação sobre 

vacinas (WHEELER; BUTTENHEIM, 2013).
 

Outros estudos demonstram claramente que pais consideram profissionais de saúde a 

mais importante fonte de informação para decidir se seu filho deve ser vacinado. A 

insatisfação com a informação dada pelos médicos é uma das razões mais frequentes relatadas 

para baixas taxas de aceitação vacinal, ao passo que a recomendação do médico é um dos 

preditores em imunização (ESPOSITO; PRINCIPI; CORNAGLIA, 2014).  

Os pais que obtiveram informações a partir de livros ou de sua própria experiência 

profissional também foram mais propensos a relatar várias preocupações relacionadas às 

vacinas. Tais fontes são mais eficazes em enfatizar os riscos ao invés dos benefícios das 

vacinas recomendadas no calendário de imunização infantil. Essa constatação ilustra o 

importante papel que os profissionais de saúde desempenham na promoção da captação 

vacinal, e também sugere a necessidade de apoiar os esforços médicos com adicionais fontes 

de informação pró-vacinação, que possam atingir pais preocupados (WHEELER; 

BUTTENHEIM, 2013).  

Uma vez que os pais que recebem informações mostram-se menos propensos a terem 

preocupações sobre imunização, os profissionais de saúde precisam conhecer e explorar tais 

preocupações e temores das famílias, fornecendo-lhes respostas específicas e adequadas, a 

respeito da vacinação.  

Conhecimento inadequado das vantagens da vacinação entre trabalhadores de saúde 

pode ter efeitos negativos substanciais na cobertura da vacinação. Prestadores de cuidados 

primários desempenham um papel central na educação dos pacientes e pais sobre a segurança 

e eficácia das vacinas recomendadas pelas autoridades de saúde, e podem influenciar 

positivamente as taxas de imunização, apenas respondendo a pergunta dos pais e esclarecendo 

equívocos comuns (ESPOSITO; PRINCIPI; CORNAGLIA, 2014).
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Iniciativas futuras para promover educação, assim como aumentar o treinamento dos 

profissionais de saúde, particularmente médicos, são necessárias e devem ser incluídas em 

currículos de pós-graduação e desenvolvimento profissional contínuo. Estudos mostram que 

enfermeiros são os que mais comumente recebem treinamento formal em segurança vacinal e 

notificação do que os profissionais médicos. Também confirmam a necessidade de se 

providenciar adequada educação através de treinamento dos profissionais de saúde, antes e 

durante o serviço, o que tem sido reconhecido internacionalmente (PARRELA et al.; 2013). 

Melhorar a cobertura vacinal requer sensibilização dos médicos, preenchendo 

eventuais lacunas em seu conhecimento, através de informações baseadas em evidências 

sobre vacinas, através de participação em cursos de educação médica continuada. O 

conhecimento, as atitudes e as práticas desses profissionais de saúde, bem como as atitudes de 

todos os profissionais que atuam nas unidades de saúde, influenciam nas escolhas em 

vacinação feitas pelos pais (PULCINI et al., 2013).
 

Falhas de conhecimento e comunicação do pessoal de saúde impedem taxas elevadas 

em imunização, uma vez que nem sempre uma comunicação eficaz é obtida. Profissionais de 

saúde são reconhecidos como uma confiável fonte de informações, mas a informação 

inadequada ou vaga pode comprometer a confiança dos pais interferindo na aceitação vacinal. 

A mister, o preenchimento de eventuais lacunas em seu conhecimento possibilita educá-los 

para comunicarem-se eficazmente com os usuários em qualquer contato deste com o serviço 

de saúde. 

 

 Educação Permanente como estratégia de enfrentamento às oportunidades 

perdidas de vacinação: 

 

Todos os profissionais de saúde, em sua prática diária, devem refletir sobre as ações 

relacionadas à vacinação, sua segurança e eficácia, para que qualquer contato da população 

com um desses profissionais torne-se uma oportunidade para se vacinar. Relacionadas à 

atitude do pessoal de saúde frente à vacinação, as oportunidades perdidas indicam a 

necessidade de se promoverem ações de educação permanente para os profissionais de saúde, 

contribuindo, assim, para a melhoria da qualidade do serviço prestado à população.  

O foco para cobertura vacinal da ESF são as crianças menores de 2 anos, sendo 

possível que para crianças maiores não esteja sendo realizada rotineiramente a avaliação da 

situação vacinal pelos profissionais da equipe. Adolescentes também são um grupo 



34 
 

particularmente importante, uma vez que entram em contato com profissionais que muitas 

vezes não estão interessados na questão da imunização; além disso, podem facilmente escapar 

do controle parental (ESPOSITO; PRINCIPI; CORNAGLIA, 2014) e (SANTOS; 

BOHLAND; PAIXÃO, 2009). 

Uma das estratégias para ampliar a cobertura vacinal é o aproveitamento das 

oportunidades de se vacinar durante as visitas desses usuários a um serviço de saúde. As 

ações de EPS para as equipes, segundo as normas do Programa Nacional de Imunizações, são 

necessárias de modo a sensibilizar todos os profissionais de saúde, para que se envolvam nas 

atividades de vacinação por meio de medidas de vigilância à saúde no sentido de se reduzir as 

OPV. 

Portanto, estratégias de educação em vacinação devem ser incorporadas em todos os 

locais possíveis para a educação dos pais, tais como assistência pré-natal, maternidades, bem 

como em cursos de educação pré-natal. Isso cria mais chance para lidar com os medos e 

corrigir desinformações. Essa abordagem multimodal requer que todos os indivíduos que 

interagem com os pais devam receber informações sobre a evidência científica relacionada à 

segurança e eficácia das vacinas estabelecidas (HAGOOD; HERLILHY, 2013).
 

As barreiras reconhecidas para a imunização de crianças e adolescentes que 

confrontam o sistema de saúde, os prestadores de cuidados primários de saúde e os pais, 

devem-se rotineiramente à falta de conhecimento sobre o tema, acarretando em oportunidades 

perdidas para a administração de vacinas, o que sublinha a necessidade de programas 

educativos especificamente dirigidos a cada um desses grupos (ESPOSITO; PRINCIPI; 

CORNAGLIA, 2014).
 

Outro estudo sugere que as lacunas de conhecimento em gestão e diagnóstico de 

doenças, tais como a hepatite B, traduzem-se em oportunidades perdidas para a captação, a 

vacinação e a prevenção de complicações. Os resultados sugerem que uma gama de 

programas inovadores de educação continuada são necessários à atualização de médicos 

clínicos; embora não sejam baseados em intervenções muito intensivas, estudos têm mostrado 

que programas educacionais parecem ser eficazes (ROBOTIN; PATTON; GEORGE, 2013).
 

Existem diferenças significativas entre o conhecimento dos profissionais de atenção 

primária e atenção terciária, em favor dos primeiros. Um dado importante estudado é que 

menos da terça parte dos profissionais hospitalares afirmou recomendar de forma expressa a 

vacinação de seus pacientes, mostrando-se imprescindível trabalhar para sensibilizar, 
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informar, recomendar e fomentar a vacinação entre os profissionais de saúde que trabalham 

no hospital (JIMENEZA; GRACIA; REYESA, 2014). 

Dessa forma, é essencial o aprimoramento de conhecimento e a mudança de atitudes, 

particularmente quando são introduzidas novas vacinas ou as orientações são modificadas. 

Embora se identifiquem várias possibilidades de melhorar a cobertura vacinal, alcançar os 

níveis necessários para sua obtenção é uma meta difícil, que só vai ser alcançada pelos 

esforços combinados de todos os profissionais atuantes nas unidades de saúde. 

Como exposto anteriormente, faz-se necessária a participação de todos os 

profissionais atuantes nas unidades de saúde para o incremento das atividades de vacinação na 

infância. Acompanhar a saúde da criança e da família e, principalmente, conhecer as 

condições de saúde, os estilos de vida e as razões pelas quais as famílias não frequentam os 

serviços de saúde são essenciais para expandir as atividades de saúde e promover a saúde para 

as famílias e sua comunidade (PUGLIESI; TURA; ANDREAZZI, 2010). 

Obter o máximo de informações a respeito do usuário assistido, principalmente em 

relação ao cartão vacinal, pois, se este não estiver atualizado, o profissional é responsável por 

intervir nessa questão, garantindo um plano de cuidado condizente com a atual situação do 

indivíduo, para minimizar os riscos de limitações e incapacidades. Desse modo, a equipe 

multiprofissional pode verificar a evolução ou involução da saúde desse usuário, certificando-

se se há necessidade de outras intervenções. 

O desenvolvimento do Programa de Imunização no país visa à ampla extensão da 

cobertura vacinal para alcançar adequado grau de imunização. Entretanto, observa-se a 

ocorrência de contra indicações desnecessárias, baseadas em teorias ou em conceitos 

desatualizados levando à perda da oportunidade de imunização e consequente 

comprometimento da cobertura vacinal. Tal realidade pode ser dificultada pelo envolvimento 

e responsabilização de todos, pois a não vacinação está mais relacionada aos serviços de 

saúde do que à população (FIGUEIREDO et al., 2011).
 

Estudos revelam que dentre as causas para a não-vacinação destacam-se as atitudes 

da população, seguidas das atitudes do pessoal de saúde. Revelam que a negligência dos 

profissionais em analisar o cartão e encaminhar suscetíveis à vacinação é importante causa de 

OPV e tem contribuído para baixar as coberturas vacinais; assim como a orientação de falsas 

contraindicações pelo pessoal de saúde (SANTOS; BOHLAND; PAIXÃO, 2009).
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Estes devem conhecer a realidade do funcionamento de sua unidade de trabalho, 

principalmente as atividades realizadas na sala de vacina; assim, será possível a detecção dos 

problemas existentes e a adoção de medidas, a fim de eliminar possíveis intercorrências que 

possam prejudicar a qualidade dos serviços realizados e a cobertura vacinal (NEVES et al., 

2009).
 

Ao se remeter à equipe multiprofissional de uma ESF, esta deve ser proativa e 

conhecer a realidade da população pela qual é responsável, buscando identificar os problemas 

encontrados e executar as atividades planejadas de acordo com a atribuição de cada 

profissional, objetivando solucionar problemas de saúde de Atenção Básica. Por conseguinte, 

qualquer profissional da equipe, envolvido ou não na atividade de imunização, deve ter como 

base um conhecimento rico e atualizado, sensibilizando-se para a prestação de um 

atendimento humanizado, esclarecendo dúvidas, orientando sobre as vantagens da vacinação 

NEVES et al.,2009) e (BRASIL, 2014).
 

Sob esse aspecto, torna-se adequada outra abordagem, cada vez mais usada nos 

estudos de oportunidades perdidas de vacinação: a avaliação da efetividade dos serviços de 

saúde a partir da investigação acerca da contribuição dos profissionais para a prevenção e 

promoção da saúde, não só em doenças imunopreveníveis, mas também em outras 

intervenções preventivas (MATTOS et al., 2003).  

A partir dos estudos selecionados, é notório que a temática vacinação sugere a 

atualização de conhecimentos e aquisição de novas informações, remetendo ao processo de 

educação continuada. Porém, na perspectiva de transformação da prática, deve desenvolver, 

no profissional de saúde, uma consciência crítica, potencializada pela aquisição de novos 

conhecimentos, conquistada por meio das mudanças de atitudes decorrentes das experiências 

vividas, e de sua transformação pessoal, profissional e social, traduzindo-se em educação 

permanente (PASCHOA; MANTOVANI; MÉIER, 2007).
 

Neste contexto, é fundamental ressaltar que o processo de educação permanente deve 

ser aproveitado, visando principalmente à reflexão crítica do profissional perante as atividades 

que envolvem a vacinação. É preciso que atentem para temas referentes à imunização, 

acompanhamento adequado das coberturas vacinais, busca ativa dos faltosos e adoção 

concreta de estratégias de ação, contando com o envolvimento de toda a equipe 

multiprofissional para a transformação das práticas de vacinação no sentido de se reduzir as 

OPV. 
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Conclusão 

Por serem a principal e mais confiável fonte de informação para a população, 

estratégias de capacitação não são suficientes quando se trata de vacinação. É necessário que 

os profissionais atuantes nas unidades de saúde exerçam reflexão crítica sobre tal temática em 

seu processo de trabalho, uma vez que esta ação interfere diretamente com a assistência 

prestada à população usuária de seus serviços. 

A ocorrência de Oportunidades Perdidas de Vacinação aponta para a necessidade de 

sensibilização de todos os profissionais da equipe de saúde, para que se envolvam na 

atividade de vacinação, contribuindo para o aumento das coberturas vacinais, além de garantir 

a proteção e promoção da saúde da população, não só em doenças imunopreveníveis, mas 

também em outras intervenções preventivas. 

Este estudo revelou que apesar de ser vasta a literatura que aborda o tema vacinação, 

principalmente com informações técnicas, ainda é incipiente a literatura que aborda a temática 

referente às ações de Educação Permanente relacionadas às atividades de vacinação, que tem 

se mostrado essencial, principalmente no que tange à reflexão crítica do profissional perante 

tais atividades. 

A prática de vacinação pode expandir as atitudes profissionais buscando a 

compreensão das diferentes situações e desdobrando novas possibilidades com vistas à 

redução das oportunidades perdidas em imunização. Entretanto, a educação permanente em 

saúde deve ser adotada, visando principalmente à reflexão crítica profissional ante temas 

referentes à imunização, acompanhamento adequado das coberturas vacinais, busca ativa dos 

faltosos e demais estratégias de ação contando com o envolvimento de toda a equipe 

multiprofissional. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 Sendo a vacinação uma das ações primordiais da Atenção Primária, a ocorrência de 

Oportunidades Perdidas de Vacinação aponta para a necessidade de se instituir estratégias de 

Educação Permanente em Vacinação, direcionadas aos profissionais de saúde, especialmente 

àqueles responsáveis pelo atendimento nas unidades de atenção básica, incluindo as Unidades 

de Saúde da Família. Nesta revisão, os temas Vacinação, Oportunidades Perdidas de 

Vacinação e Educação Permanente em Saúde serão abordados com ênfase no Programa 

Nacional de Imunizações (PNI), na Política Nacional de Educação Permanente em Saúde 

(PNEPS) e no processo de Reflexão - na – Ação, proposto por Donald Schön e pelo método 

de Planejamento Estratégico (PES). 

3.1 VACINAÇÃO: CONTEXTO HISTÓRICO E OPORTUNIDADES PERDIDAS 

 

Atualmente, a imunização constitui-se, na base da saúde coletiva, no controle de 

doenças transmissíveis, principalmente por meio da utilização de vacinas. Doenças terríveis 

como a varíola e a poliomielite foram eliminadas ou até mesmo erradicadas devido seu uso; 

outras, como a AIDS e a malária, tem seus investimentos voltados para a pesquisa vacinal 

como solução para seu controle, uma vez que as medidas em curso não têm sido suficientes 

para sua eliminação e/ ou redução de incidência (AGUIAR; RIBEIRO, 2006). 

No Brasil, desde o início do século XIX, as vacinas são utilizadas como medida de 

controle de doenças. Permitem a prevenção, o controle, a eliminação e a erradicação das 

doenças imunopreveníveis, assim como a morbidade por certos agravos, sendo a sua 

utilização bastante custo-efetiva. Sua prática constitui uma das principais e mais relevantes 

intervenções em saúde pública no país, em especial pelo importante impacto obtido na 

redução de doenças nas últimas décadas (BRASIL, 2014a).  

Segundo o Ministério da Saúde (ibid), o processo imunológico, pelo qual se 

desenvolve a proteção conferida pelas vacinas, compreende o conjunto de mecanismos 

através dos quais o organismo humano reconhece uma substância como estranha, para, em 

seguida, metabolizá-la, neutralizá-la, e/ou eliminá-la. A resposta imune do organismo às 

vacinas depende basicamente de dois tipos de fatores: os inerentes às vacinas e os 

relacionados ao próprio organismo. De acordo com Ferreira (2001, p.739) a isso, constitui-se 

imunização. A vacinação é o ato ou efeito de vacinar, e vacina é vírus que se introduz no 
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organismo para obrigá-lo a formar anticorpos que o defendam contra determinada doença, 

segundo o mesmo autor. 

Didaticamente, as vacinas podem ser classificadas quanto aos agentes que as 

originaram, virais ou bacterianos, ou quanto à forma com que esses antígenos se apresentam, 

inativada (vírus ou bactérias mortos, derivados de agentes infecciosos purificados e/ou 

modificados química ou geneticamente) ou atenuada (bactérias ou vírus enfraquecidos) 

(MOURA et al., 2005, p. 141).  

É especialmente importante que os profissionais estejam capacitados não só em rede 

de frio, que é o processo de armazenagem, conservação, manipulação, distribuição e 

transporte dos imunobiológicos; mas em sala de vacina, vigilância de eventos pós-vacinais, 

sistema de informação, em orientar a mãe sobre as reações possíveis às vacinas. O ato de 

vacinar é tão complexo que já existe hoje uma área específica chamada vacinologia (BRASIL, 

2003). 

O desenvolvimento da vacinação reporta-se há aproximadamente 4.000 anos. Porém, 

o mérito do surgimento da primeira vacina foi atribuído ao médico inglês Edward Jenner, que 

em 1801 divulgou a forma de preparo da vacina com o vírus da vacina bovina. (FERREIRA; 

GROSSEMAN; VIEIRA, 2003) 

 No Brasil, as primeiras atividades de vacinação ocorreram no Rio de Janeiro, 

devido ao número excessivo de óbitos por varíola, no primeiro semestre de 1904, tendo o 

governo tornado obrigatório à vacinação antivariólica. A campanha de vacinação foi inspirada 

por Oswaldo Cruz, que veio a chefiá-la e a quem se deve o controle da epidemia de varíola no 

Rio de Janeiro, naquela época (ROUQUAYROL, 2000). 

   Estas ações conduzidas dentro de programas especiais e como atividades 

desenvolvidas por iniciativas de governos estaduais, necessitavam de uma coordenação 

central que lhes proporcionasse sincronia e racionalização. Para tanto, através da Lei nº 

6259/75, regulamentada pelo Decreto nº 78231/76, o governo federal lançou, em 18 de 

setembro de 1973, o Programa Nacional de Imunização (PNI) como uma forma de coordenar 

ações que se caracterizavam, até então, pela descontinuidade, pelo caráter episódico e pela 

reduzida área de cobertura (BRASIL, 2003).  

A instituição do PNI, como ação de direcionamento de atuação do governo, neste 

setor, estimulou e expandiu a utilização de agentes imunizantes no Brasil. Antes disso, as 
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ações de imunização eram realizadas isoladamente através de programas ou por 

recomendações médicas, seguindo o que era vigente cientificamente (MOURA et al., 2005). 

Em 1974, a Organização Mundial de Saúde (OMS) resolveu intensificar as 

atividades de imunizações, inserindo a vacinação de crianças e gestantes como atividade 

fundamental. Surge assim, o Programa Ampliado de Imunização (PAI), objetivando o 

controle de doenças imunopreveníveis como o sarampo, a poliomielite, o tétano, dentre outras 

(ROUQUAYROL, 2000).  

Em 1978, em Alma Ata, foi realizada a Conferência Nacional sobre Cuidados 

Primários em Saúde, que enfatizava a necessidade da implantação de políticas de saúde 

capazes de melhorar os índices de morbi-mortalidade dos países em desenvolvimento, dentre 

eles o Brasil, com ações de controle das doenças imunopreveníveis, dentre as quais se 

destacava a vacinação (GONÇALVES; ALMEIDA; GERA, 1996). Neste mesmo ano, a 

varíola foi considerada extinta no país devido às práticas de vacinação. 

De acordo com Malta et al (2002), no início da década de 1980, a prática de 

vacinação ganhou uma nova conformação com o início da descentralização do setor saúde e, a 

partir da adesão ao Convênio de Municipalização da Saúde, as atividades de vacinação 

passaram a ser de responsabilidade técnica e operacional das secretarias municipais de saúde. 

O papel da Imunização ganhou tanto destaque, no cenário da saúde no país, que se 

tornou uma das ações básicas para Assistência Integral à Saúde da Criança, tendo como 

objetivo reduzir a incidência de doenças evitáveis por imunização. O Programa de Atenção 

Integral à Saúde da Criança (PAISC) tem como uma de suas estratégias e objetivos a 

imunização e a redução da mortalidade infantil em crianças de 0 a 5 anos, tendo as unidades 

de saúde, com a educação em saúde, importante instrumento para propagação destas metas. 

Entretanto, é difícil aceitar que inúmeras crianças ainda morram ou se tornem portadoras de 

incapacidades físicas unicamente pela perda da oportunidade de serem vacinadas (BRASIL, 

2005). 

Novas vacinas têm sido incorporadas ao uso populacional desde sua descoberta. São 

recomendadas para uso universal, situações específicas, e outras estão em fase de 

desenvolvimento. Para o uso populacional, são elaborados calendários que atendem as 

peculiaridades da estrutura de saúde e ao momento epidemiológico da região. A vacinação no 

Brasil é coordenada pelo Ministério da Saúde, através da coordenação do PNI (WECKX, 

2006). 
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O PNI brasileiro é citado como referência mundial pela Organização Pan-americana 

de Saúde (OPAS), ajudando nos programas de vacinação da Palestina, Cisjordânia e Faixa de 

Gaza, estabelecendo cooperação técnica com Estados Unidos, México, Argentina, dentre 

outros países. Ele investiu vultuosos recursos na universalidade do atendimento, nos seus 

sistemas de informação e na capacitação técnico-gerencial em todos os âmbitos (BRASIL, 

2003). 

Erradicou a poliomielite, controlou o sarampo, a coqueluche, o tétano e as formas 

graves da tuberculose, proporcionando o crescimento da conscientização social a respeito da 

cultura em saúde por meio das campanhas nacionais de vacinação. O PNI passou por um 

processo de descentralização, onde o grande executor das ações é o município. O Estado 

coordena e assessora tecnicamente, e o Ministério da Saúde mantém ações essenciais, como o 

fornecimento das vacinas (ibid). 

O Programa completou 40 anos com grande êxito no controle de doenças 

imunopreveníveis. Mesmo diante de resultados tão positivos a vigilância sobre as doenças 

imunopreveníveis, hoje controladas, precisa se manter constante, sendo um dos Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio, da ONU, a redução da mortalidade na infância. Atualmente, o 

calendário vacinal conta com 14 vacinas e cobre todas as faixas etárias (BRASIL, 2014b).  

São metas operacionais definidas pelo PNI: 100% dos menores de um ano 

imunizados por todas as vacinas indicadas para o primeiro ano de vida, dentre elas: BCG, 

tríplice viral, poliomielite, hepatite B e pentavalente. E ainda, vacinar 100% das crianças 

menores de cinco anos de idade que não tenham sido vacinadas ou que não tenham 

completado o esquema básico no primeiro ano de vida, atendidas com a administração desses 

imunobiológicos (SANTOS et al., 2006). 

A organização de um calendário nacional de vacinação, a disponibilidade dos 

imunobiológicos na rede pública de saúde e a meta de vacinar todas as crianças nascidas a 

cada ano, constituíram fatores essenciais para os crescentes índices de cobertura vacinal 

(MOURA et al., 2005, p.143). Ainda de acordo com este guia, “crianças maiores, 

adolescentes e adultos ainda não protegidos também são alvo da vacinação, dependendo da 

doença sob controle.” 

Os bons índices de cobertura vacinal, que o país tem obtido na atualidade, devem-se 

basicamente à utilização de duas estratégias por parte dos serviços de saúde, quais sejam: 

Vacinação de Rotina, responsável pela oferta da vacinação à comunidade, por ser acessível à 
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população diariamente nos serviços de saúde, onde as orientações e encaminhamentos 

necessários são feitos pela equipe de saúde; e Campanhas de Vacinação/ Dias Nacionais de 

Imunização, uma estratégia que, por ser emergencial e de alto custo, não abrange todas as 

vacinas (BRASIL, 2003).  

 A vacinação vem, ao longo do tempo, perdendo o caráter verticalizado e se 

incorporando ao conjunto de ações da atenção primária em saúde. As campanhas, 

intensificações, operações de bloqueio e as atividades extramuros são operacionalizadas pela 

equipe de atenção primária. Para tanto, é fundamental que haja integração entre a equipe de 

saúde a fim de se evitar as oportunidades perdidas de vacinação (ibid). 

3.1.1 OPORTUNIDADES PERDIDAS DE VACINAÇÃO 

 

Conforme assegurado pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2014a), as OPV se 

caracterizam pelo fato de um indivíduo ser atendido em outros setores da undade de saúde, 

sem que seja verificada sua situação vacinal ou haja encaminhamento à sala de vacinação. 

Uma das estratégias para ampliar a cobertura vacinal é o aproveitamento das oportunidades de 

se vacinar durante a visitada da população a um serviço de atenção à saúde. Todo adulto ou 

criança sem contraindicações não deve sair de uma instituição de saúde sem ser vacinado 

(MATTOS et al., 2003). 

Para superar as perdas, uma tarefa essencial é procurar sensibilizar todos os 

profissionais da equipe de saúde para que se envolvam na atividade de vacinação. O trabalho 

das equipes de saúde com a população e as organizações da comunidade permite um melhor 

aproveitamento das oportunidades. Torna-se imprescindível a qualificação dos recursos 

humanos para que reconheçam as oportunidades de vacinar as crianças que por qualquer 

motivo não tenham a vacinação em dia, e também gestantes, grupos de risco, adultos e idosos 

(ibid). 

Ressalta-se a importância dos documentos que comprovem a vacinação, como, por 

exemplos, o Cartão de Vacinação dos Adultos/Idosos/Adolescentes/Gestantes, o Cartão da 

Criança, que devem ser apresentados sempre que a população utilize os serviços de saúde. È 

imprescindível a estreita relação do profissional de saúde com os pais, adultos e gestantes para 

que se possa identificar casos em que haja Oportunidades Perdidas de Vacinação (BRASIL, 

2003). 
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As oportunidades de vacinação se perdem, especialmente em dois momentos: 

durante as visitas ao programa de vacinas e outros serviços preventivos, como saúde bucal, 

entre outros; durante visitas a consultas eletivas e serviços de emergência, bem como serviços 

de internação e diagnóstico. Estudos, nos países em desenvolvimento, têm mostrado que a 

maioria das crianças tratadas em serviços hospitalares perderam oportunidades de vacinação. 

Indicam a necessidade de implantação de serviços de imunização em hospitais, no sentido de 

implementar a vigilância à saúde da criança, especialmente após a hospitalização 

(RODRIGUEZ, 2001). 

Um estudo multicêntrico realizado em hospitais e clínicas pediátricas da América 

Latina em 2011, apontou a taxa global de OPV em 19,8%; o mais frequente motivo de OPV 

apresentado foi a não detecção da necessidade de vacinar com taxa de 47,8%. O motivo mais 

frequente do atraso vacinal foi doença leve atual com 38,5%, para crianças com idade inferior 

ou igual a 6 meses. Encontrou-se uma alta proporção de OPV ligados, na maior parte, a falsas 

contraindicações, falta do interrogatório por vacinas e dificuldades na qualidade dos cuidados 

prestados aos pais (GENTILE et al., 2011). 

Em sua obra, Paulo (2010) demonstra que as causas de não vacinação são múltiplas, 

sendo as principais: falsas contraindicações; atitudes negativas dos profissionais; problemas 

logísticos; recusa dos familiares ou do cliente; falhas na administração simultânea de vacinas. 

GILIO (2006, p. 34) afirma: 

 

Na prática clínica diária, o que se verifica é que frequentemente crianças e adultos 

não são vacinados por uma série de razões levantadas por leigos ou profissionais de 

saúde que não são contraindicações verdadeiras. São as chamadas falsas 

contraindicações, que muitas vezes representam oportunidades perdidas para a 

vacinação e são responsáveis por atraso nos calendários de vacinação. 

 

Ainda de acordo com este autor, as principais falsas contraindicações são: doenças 

leves com febre baixa; prematuridade; reação local a uma dose anterior da vacina; uso de 

antimicrobiano; desnutrição; convalescença de doenças agudas; diagnóstico clinico prévio da 

doença; alergias; dentre outros.  

Como exposto anteriormenete, o Ministério da Saúde (BRASIL,2014a) recomenda 

que em cada atendimento realizado às crianças, gestantes, grupos de risco, adultos e idosos 

sejam verificadas suas situações vacinais, para que se possa identificar aquelas não vacinadas 

nos prazos determinados, de acordo com o que consta registrado no cartão de vacinação e/ou 
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documentação específica; uma vez que a não verificação do estado vacinal de uma pessoa, no 

momento da assistência à saúde, constitui-se numa OPV. 

Ações educativas realizadas pela equipe, voltadas à comunidade, podem vir a 

contribuir para maior contato entre unidade de saúde e pais de crianças, diminuindo assim as 

oportunidades perdidas; sendo importante que tais ações sejam realizadas durante todo 

acompanhamento da criança na unidade de saúde, inclusive durante reuniões em 

creches/escolas infantis (COLOMBE; FOSSA, 2011). Mostra-se necessário relatar os fatores 

inerentes à rede de apoio, essencial à criação da responsabilidade da família no cuidado à 

saúde da criança (TERTULIANO; STEIN, 2011). 

A meta operacional básica do PNI é vacinar 100% das crianças com menos de 1 ano 

com todas as vacinas disponíveis no calendário básico de vacinação, aprimorando as 

estratégias de promoção da saúde, a fim de possibilitar à sociedade um maior entendimento 

sobre os benefícios da vacinação. Pretende aprimorar a participação social na pactuação de 

metas de cobertura vacinal, através de maior envolvimento dos conselhos de saúde, além de 

trazer como um desafio a redução das OPV (BRASIL, 2003). 

Cada vez mais é indicada a ampliação da cobertura e acesso de mais pessoas à 

imunização, sendo uma das principais barreiras, a transpor, a eliminação ou minimização das 

perdas de oportunidades de vacinação. E através da sensibilização dos profissionais atuantes 

nas USF, para se comprometerem com a vacinação de tais grupos, criando na equipe da ESF 

um planejamento para o acompanhamento sistemático do calendário de vacinação 

(TERTULIANO; STEIN, 2011). 

Nesse sentido, os profissionais de outras categorias de saúde encaminham o usuário 

para a sala de vacina, sendo tal atitude significativa para o aumento da cobertura vacinal da 

população. Mostra-se necessária a educação permanente na formação dos profissionais 

responsáveis pela imunização, assegurando a qualidade da imunização ofertada à população; 

sendo necessário, também, ampliar investigações sobre o processo de trabalho em salas de 

vacina (ibid). 

Porém, atitudes negativas, relacionadas aos profissionais de saúde, ainda se 

apresentam como razões para perda de oportunidades de vacinação; criadas pelo 

desconhecimento dos profissionais, impedem a vacinação oportuna e ampliam o número de 

suscetíveis às doenças. Estudos revelam que as atitudes dos profissionais constituem a 

primeira causa mais importante de oportunidade perdida a nível mundial (35%), e na maior 
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parte das Américas. Se devem principalmente à: não oferecimento da vacina, não pensar na 

vacinação nas visitas de rotina das pessoas ao serviço de saúde (saúde bucal, por exemplo), 

não perguntar seu estado vacinal enquanto aguardam atendimento, dentre outros 

(RODRIGUEZ, 2001). 

Na tentativa de superar modelos de formação de trabalhadores em saúde, restritos aos 

treinamentos em serviço, o que impele o desenvolvimento de estratégias e questionamentos às 

condições de trabalho, em 2001, o Ministério da Saúde lançou o Manual para Capacitação de 

Pessoal em Sala de Vacinas. Criado com a finalidade de identificar mecanismos pelos quais 

poderá ser melhorado o trabalho nas unidades e articulação com a comunidade, obtendo assim 

aumento da cobertura vacinal universal, redução de doenças imunopreveníveis, maior 

participação da comunidade no controle do processo saúde/doença, além de ampliar 

conhecimentos sobre vacinação (BRASIL, 2001).   

Portanto, faz-se necessário, para o sucesso dos programas de imunização, ênfase nos 

seguintes aspectos: fortalecimento das políticas de saúde, planejamento operacional, 

atualização periódica dos responsáveis pelos serviços de saúde, e atualização periódica dos 

profissionais de saúde sobre imunizações (PAULO, 2010). 

A vacinação não é tarefa exclusiva da sala de vacinas; é necessário atender a 

demanda espontânea da sala de vacinas e também fazer a busca ativa da população que não 

frequenta os serviços públicos de saúde. A vacinação não é um fim em si mesma, devendo ser 

entendida como parte da integralidade da assistência (GERA, 1998). 

3.2 O TRABALHO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIAE AS ATIVIDADES DE 

VACINAÇÃO 

  

A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), estabelecida em 2006, caracteriza a 

Atenção Básica como um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que 

abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, tratamento 

e reabilitação e a manutenção da saúde (BRASIL, 2012).  

Em 1994, foi implantada a Estratégia Saúde da Família no Brasil (ESF), com a 

proposta de modificar a estrutura de organização dos serviços em Atenção Básica e expandir 

o acesso da população. Essa estratégia possibilita a integração e promove a organização das 

atividades em um território definido, com o propósito de propiciar o enfrentamento e a 

resolução dos problemas identificados (STOCCO; BALDANI, 2011).  
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A ESF vem demonstrando sua importância na construção de um modelo de saúde 

mais resolutivo e humanizado, sendo considerada, pelo Ministério da Saúde, uma estratégia 

prioritária de reorganização da atenção primária. A adoção dessa estratégia partiu do 

reconhecimento de que as iniciativas de mudanças, no setor, a partir da implantação do SUS, 

tiveram resultados pouco perceptíveis na estruturação dos serviços, exatamente por não 

promoverem alterações significativas no modelo assistência (GUIMARÃES; ALVES; 

TAVARES, 2009). 

A ESF incorpora princípios e diretrizes do SUS, como: universalização, 

descentralização, integralidade, equidade e participação social, reafirmando o propósito de 

mudança do modelo assistencial vigente, bem como seu papel de porta de entrada para os 

serviços de saúde. Está centrado na família, entendida e percebida a partir de seu ambiente 

físico e social, o que possibilita uma compreensão ampliada do processo saúde-adoecimento e 

da necessidade de intervenções, que vão além das práticas de cura de doenças, privilegiando 

as ações de prevenção de agravos e enfermidades, e de promoção da saúde (MARQUES et al., 

2009). 

Reiterando o exposto, na perspectiva de organizar e fortalecer a Atenção Primária à 

Saúde, surge a ESF, organizando os serviços e orientando a prática profissional de atenção à 

família, apontando para o estabelecimento de novas relações entre os profissionais de saúde, 

individuo, família e comunidade, conduzindo um novo modelo de atenção à saúde mais 

equânime, democrático e participativo (BRASIL, 2000). 

Tal reorganização exige a necessidade de transformação permanente do processo de 

trabalho das equipes, exigindo de seus trabalhadores, gestores e usuários o estabelecimento de 

práticas transformadoras entre concepção e execução do trabalho, como um processo que se 

dá “no trabalho, pelo trabalho e para o trabalho” (BRASIL, 2012, p. 39).  

A transformação do processo de trabalho deve ser orientada para a prática e calcada 

em virtudes éticas, para criar condições que abram a possibilidade de se apropriarem 

criticamente do conhecimento e sua recriação, Elencam-se, portanto, como atribuições dos 

profissionais das equipes de atenção básica, realizar ações de educação em saúde à população 

adstrita, conforme planejamento da equipe; além de participar ativamente de atividades de 

educação permanente (ibid). 

A atuação das equipes da ESF deve envolver ações e subsidiar políticas de promoção 

da saúde, ao menos no âmbito local e municipal, uma vez que se espera delas também atuação 
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no território, enfoque familiar e comunitário e abordagem de problemas psicossociais e 

sociosanitários. Porém, o que se percebe, ainda, é uma visão educativa centrada em 

transmissão de conhecimentos e uma confusão entre promoção e prevenção, que reduz os 

desafios, as missões e as propostas da promoção da saúde na ESF (TESSER et al., 2011). 

O recurso humano que atua na ESF é organizado a partir do trabalho em equipe 

multiprofissional composta, minimamente, por um médico, um enfermeiro, um auxiliar de 

enfermagem, quatro a seis agentes comunitáriosde saúde, um odontológico e um auxiliar e/ou 

técnicoem saúde bucal. Esses profissionais vivenciam um processo de trabalho complexo e 

peculiar, com grandes e crescentes responsabilidades. Tal processo demanda desses 

profissionais habilidades técnicas e de relações interpessoais, além do entender coletivo do 

processo saúde/doença (BRASIL, 2012). 

A diversificação de profissionais que devem compor uma equipe de saúde é 

importante, e amplia o planejamento da assistência, facilitando o acesso da população a 

profissionais de diversas áreas de conhecimentos diversificadas. A integração de profissionais 

de várias categorias nas equipes de Saúde de Família permite distintos olhares, ampliando as 

possibilidades inovadoras das práticas do cuidado e aumenta o potencial de resolutividade. 

Permite visualizar a avaliação desse processo de forma qualitativa, desde o planejamento até 

execução das ações (ANDRADE et al., 2013). 

As ações desenvolvidas nos serviços de saúde procuram atender a dois objetivos 

principais: prevenção e cura das doenças, proporcionando o bem-estar físico, emocional e 

social aos indivíduos; e redução das diferenças de oportunidades entre os grupos 

populacionais, no que diz respeito ao acesso aos serviços de saúde (CARVALHO; ARAUJO, 

2010). 

O estudo de Guimarães, Alves e Tavares (2009), assegura que a melhoria nas 

coberturas vacinais e a redução da mortalidade infantil, por causas evitáveis, possam estar 

relacionadas ao trabalho desenvolvido pela ESF. A mortalidade infantil é um indicador que 

está diretamente relacionado às condições de vida da população. A análise dos efeitos da ESF, 

sobre a mortalidade infantil, é fundamentada na lógica de evitabilidade dos óbitos redutíveis 

pelas ações de atenção primária, que seriam a imunoprevenção, o adequado controle da 

gravidez e por ações intersetoriais, dentre outros. 

Dentro da política atual de saúde, a atividade de vacinação é executada 

preferencialmente pela ESF. Considerando a área de atuação das equipes e sendo a vacinação 
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uma ação prioritária ofertada à população no serviço de saúde, espera-se encontrar uma 

população esclarecida sobre o calendário de vacinação e sobre a proteção conferida, pois é 

provável que a educação em saúde possa contribuir para o aumento da cobertura vacinal 

(CARVALHO; ARAUJO, 2010). 

Para que o PNI alcance as metas estabelecidas, com a eficácia desejada, é essencial 

que se monitore e avalie o desenvolvimento das atividades relativas à vacinação nos diversos 

níveis. Essas atividades requerem conhecimentos e práticas que garantam a qualidade e 

efetividade da imunização. Faz-se necessário identificar as dificuldades enfrentadas pela 

equipe de saúde e os problemas relacionados à assistência prestada aos usuários dos serviços. 

Os gestores e profissionais da ESF possuem, como atribuição, a educação permanente e esta 

pode ser uma ferramenta de grande relevância para o trabalho profissional na sala de vacina 

(FEITOSA; FEITOSA; CORIOLANO, 2010). 

Para isso, são válidos tanto o conhecimento científico como o popular, e a atividade 

do trabalhador pode ser o ponto de partida de seu saber real, determinando, desta maneira, sua 

aprendizagem. Torna-se crucial o desenvolvimento de recursos tecnológicos dirigidos pela 

noção de aprender a aprender, de trabalhar em equipe, de construir cotidianos de 

aprendizagem individual, coletiva e institucional. Recomenda-se um maior investimento na 

educação permanente destes profissionais, aliando o conhecimento científico ao cotidiano do 

trabalho para uma atuação mais fortalecida e humanizada (ibid). 

No contexto da vacinação, a equipe da ESF realiza a verificação da caderneta e a 

situação vacinal e encaminha a população à unidade de saúde para iniciar ou completar o 

esquema vacinal, conforme os calendários de vacinação. A equipe de vacinação participa da 

compreensão da situação epidemiológica da área de abrangência, na qual o serviço está 

inserido para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação 

programática, quando necessário. O enfermeiro é o responsável pela supervisão ou pelo 

monitoramento do trabalho desenvolvido na sala de vacinação e pelo processo de educação 

permanente da equipe (BRASIL, 2014a). 

O trabalho conjunto dos profissionais da equipe tem papel importante na motivação 

da vacinação, pois auxilia na busca da participação e na orientação da população acerca de 

medidas de proteção e promoção da saúde. Para motivar a população, duas outras atividades 

contribuem com esse objetivo: “Educação em saúde” e “Entrosamento da equipe com 

entidades de apoio social”. Faz-se necessário que a equipe de saúde elabore estratégias de 
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ação que despertem o interesse da população e mantenham as coberturas ideais de vacinação 

(SANTOS et al., 2006).  

Neste trabalho, merece destaque a dedicação dos profissionais da área de saúde. 

Pesquisas já mostraram que a ação do Ministério da Saúde mais elogiada é a de vacinação, 

como ação mais relevante, tendo a população uma percepção muito positiva. Isso se deve aos 

avanços conseguidos pelo PNI, que faz uma vacina segura e que está evitando doenças e 

mortes em larga escala (BRASIL, 2003). 

No que concerne a vacinação, as estratégias que visam capacitar os trabalhadores 

para uma assistência de qualidade na ESF, não promovem a efetiva articulação com os 

processos gerenciais e assistenciais, não permitindo a utilização de uma metodologia coerente 

com os processos da educação permanente em saúde, tornando-se necessária a identificação 

dos mecanismos e instrumentos que articulem tais atividades no cotidiano do trabalho em 

vacinação, atividades inseridas no processo de trabalho da equipe. A atenção básica necessita 

de profissionais que disponibilizem um serviço, na sala de vacinação, eficiente e eficaz, 

visando  atender os pressupostos do PNI (RICALDONI; SENA, 2006). 

Corroborando o exposto, neste cenário, surge a EPS, com o objetivo de promover 

mudanças por meio de transformações de atitudes pessoais dos profissionais, que devem 

refletir no ambiente do trabalho, traduzindo-se no desejo de que essa parceria, no contexto da 

ESF, proporcione a formação e o desenvolvimento de um profissional crítico de sua prática, 

capaz de elaborar mudanças imprescindíveis na sua realidade. A ESF contribui para o 

trabalho em equipe, uma vez que os profissionais, capacitando-se e adquirindo conhecimento, 

podem realizar melhor o seu trabalho, e isso repercute na saúde da comunidade (PAULINO et 

al., 2012). 

 

3.3 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE E ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

A educação na área da saúde vem passando por muitas mudanças em seus conceitos 

e concepções, e a existência destas diferentes concepções devem nortear as ações educativas. 

De acordo com Brasil (2009, p.38): 

 

A capacitação é uma das estratégias mais usadas para enfrentar os problemas de 

desenvolvimento dos serviços de saúde. Grande parte do esforço para alcançar a 

aprendizagem ocorre por meio da capacitação, isto é, de ações intencionais e 

planejadas que têm como missão fortalecer conhecimentos, habilidades, atitudes e 
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práticas que a dinâmica das organizações não oferece por outros meios, pelo menos 

em escala suficiente. 

 

Porém, o que se espera é que esta seja parte essencial da estratégia de mudança da 

instituição, mas poucas vezes se obtém a conquista progressiva e sistemática desses 

propósitos com tal ação apenas (ibid). 

Apesar de depender da união dos saberes, o que existe hoje é a fragmentação total da 

educação, havendo a separação em duas linhas: de um lado, a escola, dividida em partes, de 

outro lado, a vida, na qual se desenvolve o sujeito, e os problemas são cada vez mais 

multidisciplinares, globais e planetários. Tal fato implica uma busca contínua do homem 

como um ser ativo na construção do seu saber, responsabilizando-se por sua educação, 

procurando meios que o levem ao crescimento e aperfeiçoamento de sua capacidade 

(PASCHOAL; MANTOVANI; MÉIER, 2007). 

A Educação Continuada, no campo da saúde, emergiu com o objetivo de atualizar os 

profissionais de saúde para que estes pudessem exercer suas funções com melhor resultado. 

Um processo que inclui as experiências posteriores à graduação, que possibilitem aprender 

competências importantes para o seu trabalho através de metodologias tradicionais. Com isso, 

ainda que em se alcance aprendizagens individuais por meio da capacitação, estas nem 

sempre se transformam em aprendizagem organizacional, ou seja, não se transfer em ações 

coletivas, produzindo uma distância entre a prática e o saber (MASSAROLI; SAUPE, 2005 

apud LOPES, 2014). 

Na década de 1980, no entanto, a globalização traz uma transformação no mundo. A 

manutenção da educação permanente e programas de reciclagem de trabalho são 

fundamentais. O conhecimento e a experiência dos trabalhadores começam a ser valorizados e 

utilizados, envolvendo-os na identificação de problemas, participação na tomada de decisões 

sobre as alterações que aumentam a produção, a produção e a qualidade do serviço e também 

incentivando o trabalho em equipe (RIBEIRO; ROCHA, 2012). 

A educação permanente surge como uma exigência na formação do sujeito, pois 

requer dele novas formas de encarar o conhecimento. Devendo ter como características: a 

autonomia e a capacidade de aprender constantemente, a relação teoria e prática, e a 

inseparabilidade do conhecimento e da ação. Baseada no aprendizado contínuo, a educação 

permanente é condição necessária para o desenvolvimento do sujeito, no que tange ao seu 
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autoaprimoramento, direcionado à busca da competência pessoal, profissional e social 

(PASCHOAL; MANTOVANI; MÉIER, 2007). 

Deve se embasar em um processo pedagógico de aprendizado a partir dos problemas 

enfrentados no processo de trabalho, envolvendo práticas definidas por múltiplos fatores por 

meio da aprendizagem significativa. O processo de trabalho é revalorizado como centro da 

aprendizagem e a EPS busca as lacunas de conhecimento e as atitudes intrínsecas na estrutura 

dos problemas identificados na vida cotidiana dos serviços (RIBEIRO; MOTTA, 1999). 

No campo dos sistemas de saúde, os debates acerca da educação e desenvolvimento 

dos recursos humanos levaram a contrastar os paradigmas das denominadas “Educação 

Continuada” e “Educação Permanente” (Quadro 3): 

Quadro 3- Contraste entre paradigmas da Educação Continuada e Educação Permanente 

Aspectos Educação Continuada Educação Permanente 

Enfoque Continuidade do modelo escolar ou 

acadêmico, centralizado na 

atualização de conhecimentos, 

geralmente com enfoque 

disciplinar, em ambiente didático e 

baseado em técnicas de 

transmissão, com fins de 

atualização; 

Incorporação do ensino e 

aprendizado à vida cotidiana das 

organizações e às práticas sociais e 

laborais, no contexto real em que 

ocorrem; 

 

Objetivo principal 

 

Prática enquanto campo de 

aplicação de conhecimentos 

especializados, como continuidade 

da lógica dos currículos 

universitários, que se situa no final 

ou após o processo de aquisição de 

conhecimentos. Distância entre a 

prática e o saber; Desconexão do 

saber como solução dos problemas 

da prática; 

Modificar as estratégias educativas, 

a partir da prática como fonte de 

conhecimento e de problemas, 

problematizando o próprio fazer; 

 

Metodologia Estratégia descontínua de 

capacitação com rupturas no 

tempo; cursos periódicos sem 

sequência constante; 

Pessoas como atores reflexivos da 

prática e construtores do 

conhecimento e de alternativas de 

ação, ao invés de receptores; 

 

Público-Alvo Centrada em cada categoria Aborda a equipe e o grupo como 
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profissional, praticamente 

desconsiderou a perspectiva das 

equipes e diversos grupos de 

trabalhadores. 

estrutura de interação, evitando a 

fragmentação disciplinar; 

ampliando os espaços educativos 

fora da aula e dentro das 

organizações, na comunidade, em 

clubes e associações, em ações 

comunitárias. 

Fonte: BRASIL, 2009.  

 

A Educação Permanente volta-se à multiprofissionalidade e à interdisciplinaridade, 

com estratégias de ensino contextualizadas e participativas, e orienta-se para a transformação 

das práticas. Tais características diferenciam-na da EC, pautada na concepção de educação 

como transmissão de conhecimento e na valorização da ciência como fonte do conhecimento. 

Tal processo, juntamente com os desafios impostos pelas várias missões da ESF, converge 

pata a construção de valores, métodos e práticas democratizantes de gestão do trabalho no 

SUS, visando sua qualificação e enriquecimento (TESSER et al., 2011).  

Devido às transformações pelas quais tem passado o mundo do trabalho, no que 

tange à formação do trabalhador, foi implementada a PNEPS para os trabalhadores no 

Ministério da Saúde. Para tanto, estes deverão considerar alguns princípios essenciais para o 

fortalecimento da democratização da saúde no país, quais sejam: fortalecimento do controle 

social; empoderamento dos usuários; combate à má utilização dos recursos da saúde 

(BRASIL, 2009). 

Tal política deve contribuir para aprimorar o processo de conhecimento e análise da 

realidade social, bem como aumentar a resolubilidade, a longitudinalidade, a humanização, a 

coordenação do cuidado de que fala a promoção da saúde (ibid). 

Ainda segundo Brasil, (2009, p. 45) “Esta perspectiva, centrada no processo de 

trabalho, não se limita a determinadas categorias profissionais, mas a toda a equipe, incluindo 

médicos, enfermeiros, pessoal administrativo, professores, trabalhadores sociais e todas as 

variantes de atores que formam o grupo”. 

 A EPS é apresentada como aprendizagem no trabalho, em que o aprender e o ensinar 

são incorporados ao cotidiano das organizações e ao processo de trabalho. Conforme assegura 

Silva et al (2008, p. 257) “a proposta pedagógica a ser utilizada na capacitação permanente 

necessitará considerar os trabalhadores como sujeitos de um processo de construção social de 
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saberes e práticas, preparando-os para serem sujeitos dos seus próprios processos de formação 

ao longo de toda sua vida”. 

Dessa forma, o sucesso do profissional na EPS depende de sua capacidade de 

resolução de problemas práticos, através da integração inteligente do conhecimento e da 

técnica. Assim, Motta et al (2001) expõe em sua obra que ainda que reconheçamos a 

necessidade de se remodelar a formação profissional no campo da saúde, muitos exercícios de 

aplicação, que possibilitem configurar novas tecnologias de ensino-aprendizagem, serão 

necessários. 

Na concepção predominante dos trabalhadores da ESF, a EPS desenvolve-se no 

ambiente de trabalho com a participação do conjunto de trabalhadores e em parceria com 

instituições públicas e privadas. O envolvimento dos trabalhadores, com as políticas públicas, 

promove a necessidade de uma formação complementar proposta pela PNEPS. Ao ser 

desenvolvido pelos trabalhadores, a EPS ocorre nos limites de atuação da equipe, seja na 

própria unidade ou nos espaços sociais comunitários. É enfatizada como atividade coletiva, na 

qual há o agrupamento das diferentes categorias profissionais atuantes na ESF para o 

planejamento do trabalho (COSTA et al., 2010). 

Observa-se a educação permanente como uma ferramenta e um instrumento de 

grande valia para promoção em prevenção, em todos os níveis de atenção, mas é, 

principalmente, na ESF que se busca fortalecimento e embasamento de ações para melhoria 

da qualidade de vida da população assistida (ANDRADE et al., 2013).  

Ao se remeter à vacinação, destaca-se a promoção de ações de EPS para as equipes, 

segundo as normas do Programa Nacional de Imunizações, apontando a necessidade de 

sensibilização de todos os profissionais de saúde, para que se envolvam nas atividades de 

vacinação, sendo necessária a implementação de medidas de vigilância à saúde no sentido de 

se reduzir as OPV (BRASIL, 2014a). 

A equipe de saúde, envolvida ou não na atividade de imunização, deve ter como base 

um conhecimento rico e atualizado, conscientizando-se sempre para a prestação de um 

atendimento humanizado, esclarecendo dúvidas, orientando sobre as vantagens da vacinação. 

Esta deve ser proativa e conhecer a realidade da população pela qual é responsável, buscando 

identificar os problemas encontrados e executar as atividades planejadas de acordo com a 

atribuição de cada um dos profissionais, objetivando solucionar tal problema de saúde da 

atenção básica (NEVES et al., 2009).  
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Ao se modificar as estratégias educativas, fazendo da prática fonte de problemas, 

problematizando o próprio fazer e colocando as pessoas como atores reflexivos da prática e 

construtores de alternativas de ação, evitando a fragmentação disciplinar; contribui-se para o 

desenvolvimento de uma estratégia educativa integral, comprometida com o desenvolvimento 

permanente de seus recursos humanos (BRASIL, 2009). 

Reconhecendo-se, assim, o caráter da EPS, é fundamental que cada equipe, cada 

unidade, cada município, participem de ações de Educação Permanente, tentando combinar 

necessidades com ofertas e processos mais gerais de uma política proposta para todas as 

equipes e para todo o município; realizando trabalho interdisciplinar e em equipe, integrando 

áreas técnicas e profissionais de diferentes formações (BRASIL, 2012). 

Tal fato permite à equipe multiprofissional conhecer sua realidade de trabalho, 

conforme a proposta da ESF, exploranado temas que possibilitem a aplicabilidade direta 

também nas situações de saúde do cotidianoda população adscrita. Nesse sentido, os 

processos educativos desenvolvidos pelas instituições buscam inserir a reflexão crítica sobre 

as práticas assistenciais, como também estimular a aplicação de conhecimentos 

compartilhados entre trabalhadores na prática do trabalho (NEVES et al., 2009). Partem, 

portanto, da produção de uma educação continuada para o alcance da EPS, também no que 

tange à vacinação. 

  

3.4  O ENSINO PRÁTICO-REFLEXIVO E O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA A 

EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

Com o objetivo central de transformar o processo de trabalho, para uma constante 

melhoria da qualidade das ações e serviços de saúde, a EPS deve embasar as necessidades de 

aprendizagem das equipes da ESF, coincidindo com seus conhecimentos, habilidades e 

atitudes, essenciais para a resolução dos problemas identificados nas áreas adscritas, 

almejando-se que o processo de EPS seja fonte de conhecimento e objeto de planejamento e 

transformação das práticas da ESF (BRASIL, 2000). 

Freire (2011, p. 24) expõe em sua obra que “ensinar não é transferir conhecimento, 

mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção”; e que,  

pensando-se criticamente, a prática de hoje é que se pode melhorar a próxima, uma vez que a 

reflexão crítica sobre a prática se torna uma exigência da relação Teoria/Prática. O educador 
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crítico pode demonstrar que a mudança é possível, reforçando a importância de sua tarefa 

político-pedagógica.  

Através de um ensino prático-reflexivo, temos uma experiência de alta intensidade 

interpessoal, cujo desenvolvimento pode somar-se a novas formas de pesquisa sobre a prática, 

e de educação para esta prática, para “criar um momento de ímpeto próprio, ou mesmo algo 

que se transmita por contágio” (SCHÖN, 2000, p. 250). 

A obra de Donald Schön (2000) nos traz o processo de reflexão-na-ação, um ensino 

no qual o aprender, através do fazer, seja privilegiado, cuja capacidade de refletir seja 

estimulada através da interação professor-aluno em diversas situações práticas. Schön é 

mestre e Ph.D em Filosofia pela Universidade de Harvard, concentrando seu trabalho no 

aprendizado organizacional e na eficácia profissional, tendo participação ativa em um grande 

número de organizações profissionais. 

No processo de reflexão-na-ação, podemos refletir sobre a ação, pensando 

retrospectivamente sobre o que fizemos, de forma a descobrir como nossos atos podem ter 

contribuído para um resultado inesperado; a reflexão sobre cada tentativa e seus resultados 

prepara o campo para a próxima, tendo função crítica. (ibid). 

A EPS desempenha sua função quando envolvida numa prática de transformação, 

através de um processo de criação e recriação, desenvolvendo uma reflexão crítica sobre sua 

prática/trabalho; uma vez que a equipe multiprofissional promove um novo campo de 

conhecimento e ação, por meio da troca de experiências pessoais e profissionais, devendo-se 

respeitar a formação individual de cada um de seus membros e a articulação entre suas 

funções que desempenharão objetivos comuns (BRASIL, 2000). 

É necessáriose adotar a EPS como um instrumento capaz de transformar as relações 

interpessoais no trabalho, já que valoriza e respeita a construção coletiva para a qualificação 

do atendimento. Privilegiar só a especialização com direção na técnica do trabalho, nos 

processos educativos, como estratégia de capacitação para os serviços de saúde, acaba por 

reforçar a fragmentação do cuidado, das equipes e do processo de trabalho (RIBEIRO; 

ROCHA, 2012). 

De acordo com Schön (2000), é o conjunto de valores que compreende situações 

práticas, que formula diretrizes para a ação e determina o que constitui uma conduta 

profissional aceitável. No que tange a vacinação, é de responsabilidade da equipe 

multiprofissional verificar a situação vacinal e encaminhar a população à unidade de saúde 
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para regularização, conforme o calendário vacinal específico de cada grupo, sendo 

fundamental a integração entre a equipe atuante na sala de vacina e as demais equipes de 

saúde . 

Porém, o que se observa, no atual cenário, é uma escassez de profissionais com perfil 

de atuação para a ESF, impondo assim o desenvolvimento de programas consistentes de EPS, 

com o objetivo de superar os problemas encontrados no cotidiano do exercício profissional 

(BRASIL, 2000). Para Schön (2000, p.38), é o talento artístico profissional que cumpre um 

papel fundamental na descrição da competência profissional, sendo entendido em termos de 

reflexão-na-ação. 

 

Na base dessa visão da reflexão-na-ação do profissional está uma visão 

construcionista da realidade com a qual ele lida – uma visão que nos leva a vê-lo 

construindo situações de sua prática, não apenas no exercício do talento artístico 

profissional, mas também em todos os outros modos de competência profissional.  
 

 

Os tipos de reflexão-na-ação, através dos quais os profissionais adquirem novas 

compreensões de situações incertas e conflituosas de sua prática, faz-nos supor que o 

conhecimento profissional não resolve todas as situações; esses profissionais devem aprender 

um tipo de reflexão-na-ação que vai além das regras, construindo novas categorias de 

compreensão, estratégias de ação e formas de conceber problemas (SCHÖN, 2000). 

O processo de reflexão exige conhecimento, esforço e clareza do que realmente se 

quer desenvolver nos educandos. O pensar reflexivo não oferece respostas prontas, o que pode 

trazer insegurança. A formação baseada na racionalidade técnica tem sobrevivido por muitos 

anos, impedindo que levem seus envolvidos realmente a um pensar reflexivo (KRUL; 

EMMEL, 2014). 

Ao evidenciarem sua aproximação com as atividades educativas, os trabalhadores, 

por meio do seu trabalho, demonstram condições de mudanças, as quais os colocam como 

sujeitos pró-ativos para o desenvolvimento de transformações necessárias. Nessa proposição, 

esse processo tem o sentido de reflexão e de ação e se desenvolve a partirdas necessidades do 

próprio trabalho. Assim, nos diferentes modos de desenvolvimento apreendidos, os processos 

educativos servem como um instrumento de trabalho, de forma que os enfermeiros podem ser, 

ao mesmo tempo, aprendizes (objetos) e produtores (sujeitos) desses processos no trabalho 

(COSTA et al., 2010). 
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E no enfoque apresentado, a EP visa a transformação dos trabalhadores em sujeitos a 

partir da modificação de valores e conceitos, colocando-os no centro do processo de 

ensino/aprendizagem. Dessa forma, através da ação e reflexão do trabalhador, sobre o 

trabalho que realiza, o seu conteúdo pode ser transformado e desdobrado em substancialidade, 

mediado pelas relações sociais cada vez mais complexas e articuladas por interesses diversos 

(ibid); pois para Freire (1987, p.78): “Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na 

palavra, no trabalho, na ação-reflexão.” 

Na educação como prática permanente, o aprender e ensinar fazem parte da 

existência humana. De formação, de educação que, precisamente, devido à invenção social da 

linguagem conceitual, vai muito mais além do que o treinamento que se realiza. Para Freire 

(2001, p. 12):  

 

“A educação é permanente não porque certa linha ideológica ou certa posição 

política ou certo interesse econômico o exijam. É permanente na razão, de um lado, 

da finitude do ser humano, de outro, da consciência que ele tem de sua finitude. [...] 

A educação e a formação permanente se fundam aí. Como não há educação sem 

política educativa que estabelece prioridades, metas, conteúdos, meios e se infunde 

de sonhos e utopias.”   

  

Ao se perceberem enquanto sujeitos ativos inseridos no processo ensino-

aprendizagem, considerando suas experiências anteriores e a realidade em que estão inseridos, 

os profissionais participantes desse processo fazem com que as temáticas abordadas sejam 

tratadas de forma a fazerem sentido para os sujeitos envolvidos; o educador precisa mover 

com clareza na sua prática, conhecendo as diferentes dimensões que caracterizam a essência 

da prática (FREIRE, 2011). 

Os processos de qualificação do pessoal da saúde deveriam ser estruturados a partir 

da problematização do seu processo de trabalho, objetivando a transformação das práticas 

profissionais e da própria organização do trabalho; uma vez que a EPS parte do pressuposto 

da aprendizagem significativa, devendo estar baseada na reflexão crítica sobre as práticas 

reais de profissionais reais, em ação, na rede de serviços (CECCIM; FEUERWERKER, 

2004).  

Ao se perceber a educação como uma forma de intervenção no mundo, de acordo 

com Freire (2011); e ao se remeter à EPS enquanto fator transformador do processo de 

trabalho, tornando-se uma poderosa ferramenta de reflexão sobre a prática; e que a reflexão 

sobre cada tentativa e seus resultados prepara o campo para a próxima, tendo função crítica 

(SCHÖN, 2000), entende-se que é fundamental se estabelecer um processo permanente de 
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planejamento, para se manter a direcionalidade das ações desenvolvidas (CAMPOS; FARIA; 

SANTOS, 2010).  

 Ainda consoante esses autores, (2010, p. 24): “Quando planejamos alcançar 

objetivos complexos e queremos fazê-lo de forma participativa, compartilhando diferentes 

saberes e diferentes ações, necessariamente precisamos trabalhar com um método de 

planejamento”. Trata-se de um enfoque complexo, porém adaptável ao nível local, capaz de 

proporcionar ferramentas adequadas de análise e intervenção na realidade, destacando-se 

questões como: a análise e viabilidade do plano, a flexibilidade do plano frente à mudança do 

cenário, e a noção de planejamento vinculada à ação, resultados e impactos reais. 

Nesse contexto, diante da necessidade de se refletir sobre como o planejamento é 

executado, para o aprimoramento tanto do processo como do produto, é que optou-se pela 

utilização do referencial do Planejamento Estratégico Situacional (PES). 

 

3.4.1 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SITUACIONAL 

 

O PES surgiu, no campo das políticas públicas, apartir da rejeição da ideia de 

racionalidade econômica para a solução das questões políticas e sociais e do reconhecimento 

da pluralidade de atores sociais em conflito, em uma realidade complexa e dinâmica. É um 

instrumento de gestão voltado para a resolução de problemas, no qual os atores sociais 

participam efetivamente do processo. Ele ossibilita a explicação de um problema a partir da 

visão do ator que o declara, a identificação das possíveis causas e a busca por diferentes 

modos de abordar e propor soluções. O problema é algo detectado, que incomoda o ator social 

e o motiva a buscar soluções adequadas, visando a promoção de mudanças (MELLEIRO, 

TRONCHIN; CIAMPONE, 2005). 

Tal Plano foi criado na década de 1970, por Carlos Matus, quando este era Ministro 

da Economia do governo de Salvador Allende, no Chile. Inovou ao criticar os métodos de 

planejamento normativos tradicionais, rígidos e mecanizados, tornando-se uma referência em 

planejamento para diversos países da América Latina, principalmente (FORTIS, 2010).   

Trata-se de um método focado em problemas, que Matus define como uma realidade 

insatisfatória a ser enfrentada, algo que o ator detecta na realidade, considerado não adequado, 

motivando o ator a enfrenta-lo (BRASIL, 2001).  

Compreende quatro momentos: explicativo, normativo, estratégico e tático 

operacional; e partindo-se de um diagnóstico situacional, são analisadas as diversas variáveis 
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que envolvem o problema, como as suas causas, as suas consequências, os diversos atores 

envolvidos e aqueles que controlam os recursos necessários para a execução de um plano de 

intervenção para enfrentar o problema (ARTMANN, 2000). 

No momento Explicativo, busca-se conhecer a situação atual, procurando identificar, 

priorizar e analisar seus problemas, considerando a existência de outros atores, que têm 

explicações diversas sobre os problemas. No momento Normativo, são formuladas soluções para 

o enfrentamento dos problemas identificados, é o momento de elaboração de proposta de 

soluções. No momento Estratégico, são formuladas estratégias para se alcançarem os objetivos 

traçados. E, enfim, o momento Tático-operacional,  momento de execução do plano, no qual são 

definidos e implementados o modelo de gestãoe e os instrumentos para acompanhamento e 

avaliação do plano (ibid). 

Enfim, para elaboração do Plano de Intervenção é necessário a sequência de alguns 

passos, quais sejam: 1º - Definição dos Problemas, 2º - Priorização dos Problemas, 3º - 

Descrição do Problema selecionado; 4º - Explicação do Problema; 5º - Seleção dos “nós” 

críticos; 6º - Desenho das Operações; 7º - Identificação dos Recursos Críticos; 8º - Análise de 

Viabilidade do Plano; 9º - Elaboração do Plano Operativo; 10º - Gestão do Plano (CAMPOS; 

FARIA; SANTOS, 2010). 

Para promover mudanças e, consequentemente, para que o processo decisório ocorra, 

é necessário aos diferentes atores envolvidos, em uma dada situação, acumular poder, pois 

sem este são ínfimas ou inexistentes as possibilidades das mudanças serem concretizadas. 

Destacam-se quatro categorias de poder: político, econômico, administrativo e técnico. Outro 

aspecto a ser mencionado, diz respeito aos níveis de controle que os atores sociais detêm, no 

processo de resolução da situação-problema; os quais são a governabilidade e a influência 

(ibid). 

Sendo assim, a importante participação de todos os atores envolvidos nos problemas 

mapeados na realidade, em nível local, requerida na visão do planejamento estratégico, bem 

como a conscientização de todos os profissionais de saúde, de que o planejamento mostra-se 

uma importante ferramenta de gestão ético-política e comunicativa, deve alavancar as 

mudanças na capacitação profissional, para a implantação de um modelo assistencial e 

gerencial, consoante à proposta da ESF (BRASIL, 2001). 

O Planejamento Estratégico mostra-se como uma ferramenta fundamental para se 

administrar as situações cotidianas que ocorrem no processo de trabalho, a partir das 

intenções e características próprias de cada indivíduo, uma vez que embasam suas percepções 
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e modo de agir na identificação, análise e solução frente aos problemas encontrados (RIEG et 

al., 2012). 

Quando um profissional define um problema, ele escolhe e nomeia os aspectos que 

irá observar, seleciona os fatos aos quais se ater e os organiza, dando a eles coerência e 

estabelecendo uma direção para a ação, como uma maneira de apresentar sua visão de mundo, 

e, consoante Schön (2000), é através da designação e da concepção que a solução técnica do 

problema torna-se possível.  

O planejamento estratégico deve ser discutido junto às equipes, como uma 

ferramenta a ser amplamente utilizada no gerenciamento dos serviços de saúde, voltados à 

ESF. Essa recomendação leva em consideração os princípios de inclusão e controle social, 

que fundamentam as propostas PES e ESF; acreditando-se que influenciará na proposição de 

ações de promoção da saúde e de enfrentamento das barreiras para o atendimento às 

necessidades de saúde da população (BRASIL, 2001). 

Portanto, além de servir como prática de ensino e aprendizagem para a atualização e 

transformação das práticas, a EPS atua transformando os processos de ação conjunta, nas 

relações da equipe, e em cada sujeito-trabalhador envolvido nas práticas de saúde (RIBEIRO; 

ROCHA, 2012), especialmente quando os profissionais se encontram em situações de 

incerteza, singularidade e conflito. A educação para a prática reflexiva requer que os 

profissionais aprendam a agir com destreza, através da reflexão sobre dilemas práticos; e, 

ainda que não seja condição suficiente para uma prática perspicaz e moral, certamente é 

necessária (SCHÖN, 2000). 

E uma vez que o planejamento é uma ferramenta fundamental para se administrar 

situações cotidianas que ocorrem no processo de trabalho, temos no PES um instrumento para 

se promover uma adequada intervenção na realidade, através de um processo participativo, 

possibilitando a incorporação dos pontos de vista de todos os atores envolvidos (CAMPOS; 

FARIA; SANTOS, 2010). 
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4 MÉTODOS E TÉCNICAS 

 

4.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Visando atender aos objetivos propostos neste estudo, foi realizada uma pesquisa 

descritiva de abordagem qualitativa, através do desenvolvimento de um trabalho de campo, do 

tipo pesquisa-ação, com a perspectiva de criação de um Plano de Intervenção baseado em uma 

simplificação do Planejamento Estratégico Situacional (PES). 

Segundo Richardson (1999), pesquisas descritivas são aquelas que têm como 

objetivo primordial as descrições das características de determinados fenômenos ou 

estabelecimento de relações entre variáveis. Na pesquisa qualitativa, a interpretação dos 

fenômenos e a atribuição de significados são a base da pesquisa, e a coleta de dados é 

realizada de acordo com a realidade que o sujeito está inserido, um vínculo indissociável onde 

o objetivo e a subjetividade do sujeito não podem ser traduzidos por números (KAUARK; 

MANHÃES; MEDEIROS, 2010). 

O trabalho de campo permite a aproximação do pesquisador com a realidade sobre a 

qual formulou uma pergunta, estabelecendo uma interação com os atores que conformam a 

realidade, construindo um conhecimento empírico essencial à pesquisa (MINAYO; 

DESLANDES; GOMES, 2012). Por sua vez, a pesquisa-ação envolve a ação dos 

pesquisadores e dos grupos interessados, o que ocorre nas mais diversos momentos da 

pesquisa (GIL, 2010). 

Já o PES, é basicamente um método voltado para a resolução de problemas 

(BRASIL, 2001). Classifica os problemas em estruturados e mal estruturados. Os primeiros 

seriam sistematizados e de comportamento previsível, enquanto os últimos seriam complexos, 

multifatoriais e geradores de incerteza (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010). 

O uso parcial do PES pode possibilitar o enfrentamento de problemas internos dentro da 

perspectiva dos próprios funcionários envolvidos com a problemática em questão que, com base 

no contexto vivido, irão precisar o problema e poderão propor a implementação de ações 

realmente viáveis (RIEG et al., 2012). 
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4.2 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

Os participantes estudados se constituíram por 13 dos 20 profissionais das equipes de 

saúde. Como critérios de inclusão, estabeleceu-se: participação ser de livre e espontânea 

vontade, com a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(Apêndice 11.1)- e ser atuante em regime de 40 horas, devido ao vínculo com a equipe 

multiprofissional. Foram excluídos aqueles que estavam de férias ou de licença por qualquer 

motivo, cuja carga-horária não fosse esta, ou que se recusassem a participar da pesquisa.  

Visando a caracterização do grupo estudado, obteve-se dados referentes à categoria 

profissional, à idade, ao tempo de atuação profissional e em sala de vacina, e formação 

profissional. Participaram: 1 médico pertencente ao Programa Mais Médicos, 1 enfermeira, 1 

odontóloga, 1 técnica em enfermagem, 8 agentes comunitários de saúde (ACS) e 1 auxiliar 

administrativo (AA). 

Compreendiam a faixa-etária entre 20-49 anos, prioritariamente adultos-jovens. 

Quanto à escolaridade: 5 possuíam nível superior e as demais, nível médio, demonstrando que 

o nível de escolaridade corresponde ao exigido pela legislação para atuação em Atenção 

Básica, Lei 11350/06 (BRASIL, 2006).  

Destes, 3 atuavam diretamente em sala de vacinas; 9 atuavam há mais de 5 anos na 

ESF, 2 atuavam na Estratégia de 1-5 anos, e apenas 2 atuavam há menos de 1 ano na ESF; 

demonstrando, assim, que apesar de não atuarem diretamente em sala de vacina, exercem sua 

função dentro das atribuições pertinentes à Equipe Multiprofissional da ESF, conforme 

preconiza a Política Nacional de Atenção Básica, Portaria nº 2488/11 (BRASIL, 2011), com 

certa experiência decorrente do tempo de serviço. 

 

4.3 CENÁRIO DA PESQUISA 

 

O cenário de escolha para desenvolvimento do estudo foi uma USF localizada no 

bairro da Taquara, zona periurbana, terceiro distrito do município de Duque de Caxias, 

Baixada Fluminense, Região Metropolitana I. 

O município de Duque de Caxias possui uma área de aproximadamente 465 Km², 

divididos em 4 distritos, e abrange uma população de aproximadamente 873.921 habitantes, 

dos quais 145.751 habitam o terceiro distrito, distribuídos em 64 Km². O Produto Interno 

Bruto (PIB – Indicador que mede a produção de um país levando em conta Agropecuária, 
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Indústria e Serviços) obtido, em 2013, foi de 26,8 bilhões, 3ª posição entre os 92 municípios 

fluminenses. No que diz respeito ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH – medida 

comparativa entre longevidade, educação e renda), o município está ranqueado na 49º 

posição, no Estado do Rio de Janeiro (IBGE, 2013). 

No que tange ao diagnóstico de saúde do município, as condições de habitação 

traçam um panorama de carência para uma parcela significativa da população. O 

abastecimento de água também não tem acompanhado o crescimento populacional. Porém, o 

lixo e o esgoto doméstico, que também podem ser uma fonte de contaminação do solo, foram 

indicadores que mostraram melhorias entre os últimos dois censos. Esse cenário impacta 

diretamente nas condições de saúde da população, verificando-se também altos índices de 

alcoolismo, toxicodependência, doenças mentais, homicídios e suicídios (PLANO 

MUNICIPAL DE SAÚDE, 2010-13). 

Ao se analisar a mortalidade em Duque de Caxias, constata-se que a primeira causa 

de óbito no município são as doenças do aparelho circulatório, seguidas por causas externas e 

neoplasias. A taxa de mortalidade infantil, ainda que elevada, há 4 anos se mantém abaixo da 

média estadual, que é de 18,9 e vem apresentando declínio. Quanto à morbidade, quando 

analisamos as várias etiologias, observamos que a doença meningocócica e a meningite 

bacteriana não especificada são as que apresentaram os maiores coeficientes de morbidade 

por 100.000 habitantes. A maior incidência de doença menigocócica, em 2008, foi em 

menores de 1 ano; 4 casos do total de casos do município, no bairro de Santa Cruz da Serra, 

bairro vizinho à Taquara; patologia, que em determinados casos, é prevenível por imunização. 

(ibid). 

A USF de escolha para realização deste estudo, situa-se em uma área que 

compreende um parque natural municipal com mata atlântica em estado de preservação, 

reservas de água e extensa fauna, porém não há tratamento de esgoto. O bairro abriga uma 

pedreira, e uma empresa de grande porte está para se instalar na região. O local conta com 

pouca oferta de transporte urbano e possui uma área em processo de favelização, e a fonte de 

renda da população advém principalmente da atividade informal de trabalho. 

Sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, fundado há 14 anos, abriga 

duas Equipes de Saúde da Família. Cada equipe possui aproximadamente 3800 pessoas 

cadastradas, possuindo 6 micro-áreas de atuação cada, sendo que no momento, 3 de 12 micro-

áreas encontram-se desprovidas de Agente Comunitário de Saúde para sua cobertura.  
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Essa unidade presta serviços de ações básicas de saúde à população, tais como: 

puericultura, pediatria, assistência pré-natal e ginecologia, com coleta de exame 

colpocitopatológico, clínica médica, odontologia, Programa Saúde na Escola, 

Condicionalidades do Programa Bolsa Família, grupos educativos, dentre outros. 

Nesse contexto, vale a pena salientar que a unidade passa por dificuldades estruturais 

severas no período do estudo, relacionadas à estrutura física, ao material permanente da 

unidade e à regularidade de abastecimento de insumos. O local possui espaço insatisfatório 

em uma pequena casa adaptada para abrigar uma recepção; dois consultório para atendimento 

médico/enfermeiro; um banheiro para funcionários e outro para usuários; um consultório 

odontológico; uma sala de vacinas improvisada, com divisórias de PVC, um consultório 

ginecológico e uma pequena sala de procedimentos. Todas as dependências são 

compartilhadas pelos profissionais de ambas as equipes. A unidade possui um pequeno 

quintal que abriga uma jaqueira, que em época de frutos gera risco à população que aguarda 

atendimento. 

A estrutura física possui infiltrações graves no teto, o que compromente o 

funcionamento em dias chuvosos. Outro problema evidenciado foi o abastecimento de água, 

que, no momento da realização da pesquisa, encontrava-se imprópria para uso, ocasionando a 

falta de água. Devido a estas condições, os serviços prestados aos usuários ficavam 

extremamente limitados, bem como a motivação dos trabalhadores desta unidade de saúde.  

 

4.4 ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS DA PESQUISA 

 

O estudo segue o estabelecido pela Resolução nº466/2012, que veio substituir a 

Resolução CNS nº196/96 e regulamenta a pesquisa que envolve seres humanos. De acordo 

com a referida resolução, a pesquisa envolvendo seres humanos é aquela que o envolve, 

totalmente ou em parte, incluindo o manejo de informações ou materiais.  

Os participantes tomaram ciência do estudo por meio do TCLE (Apêndice 11.1), já 

que os sujeitos, indivíduos ou grupos envolvidos em pesquisas devem manifestar a sua 

anuência à participação da mesma. Foi-lhes esclarecido quanto aos riscos mínimos 

relacionados com sua participação, além do respeito à sua decisão quanto à continuidade em 

participar da pesquisa. 
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Esta foi aprovada pelo comitê de ética em pesquisa do Hospital Universitário 

Antônio Pedro, CAAE: 35033214.0.0000.5243, Parecer Consubstanciado nº 790.009 em 

05/09/14 (Anexo 12.1), a partir de submissão à Plataforma Brasil; sendo também 

encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde/Departamento de Atenção Primária deste 

Município e autorizada para ser realizada (Anexo 12.2). 

 

4.5 COLETA DE DADOS  

 

Primeira etapa: A coleta de dados foi realizada por meio de questionário misto 

(Apêndice 11.2) composto por perguntas abertas e fechadas, autoaplicáveis. O questionário 

foi distribuído aos integrantes da equipe Multiprofissional da USF que atuam ou não na sala 

de vacinas conjuntamente, em 06/11/2014, e as impressões foram anotadas livremente na 

forma de diário de campo. Chagas (2000) relata que não existe uma metodologia padrão para 

o projeto de questionários, porém, não se trata de uma tarefa fácil, sendo necessário aplicar 

tempo e esforço favorável para sua aplicação.   

Visando elucidar o tema Oportunidades Perdidas de Vacinação, o questionário se 

iniciava com um breve conceito de OPV segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2014a); 

com o objetivo de remeter os participantes ao tema, pois a experiência profissional prévia 

comprovou que apesar de o conceito de OPV ser desconhecido, os trabalhadores 

demonstravam algum reconhecimento de tais situações. 

A partir desse momento, seguiram-se algumas questões com situações de OPV a fim 

de verificar se os participantes verdadeiramente reconheciam tais situações, demonstrando-se, 

assim, a relevância do problema; e a seguir foram propostas questões para verificar se os 

mesmos refletiam sobre esta prática em sua rotina de trabalho, com o propósito de se 

evidenciar a importância da EPS. 

Segunda etapa: Com a aplicação do questionário, gerou-se a demanda, por parte da 

equipe multiprofissional, de uma capacitação em Vacinação, por ocasião da Campanha 

Nacional De Vacinação contra a Paralisia Infantil, contra o Sarampo e Multivacinação, de 8 a 

28/11/14, realizada em 07/11/14, no consultório odontológico; a qual contou com a 

participação da equipe de odontologia, equipe de agentes comunitários e equipe de 

enfermagem, num total de 10 participantes. Essa capacitação foi realizada em roda, como um 

“bate-papo”, a partir do calendário de vacinação da criança, buscando sensibilizar a equipe 
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multiprofissional sobre a importância da verificação do cartão de vacinação em qualquer 

visita do usuário à unidade de saúde. 

Terceira Etapa: Neste momento, deu-se a realização de um encontro de EPS em 

13/11/14, quinta-feira, das 9:00 às 10:30, sendo proposta a criação de um Plano de 

Intervenção baseado numa simplificação do PES. Inicialmente, foi realizada uma dinâmica 

para iniciar o encontro e, a partir de então, foram discutidas as causas do problema OPV; estas 

foram selecionadas, descritas e analisadas pela equipe multiprofissional.  

Quarta Etapa: Em 27/08/2015, das 10:00 às 11:30, foi realizado novo encontro para 

elaboração do Plano de Intervenção, onde retomou-se o encontro inicial.  Foram definidos os 

“nós críticos”, pontos de enfrentamento do problema, sobre os quais foram elaboradas as 

propostas de ação, com o objetivo final de propor uma experiência de EPS, nesta USF, e a 

criação de um Plano de Intervenção como produto da pesquisa.  

Tais etapas foram fotografadasapós assinatura de Termo de Autorização para uso de 

imagem (Apêndice 11.3), gravadas com aparelho celular e registradas livremente em forma de 

diário de campo. Vale ressaltar que tal lacuna de tempo deveu-se ao fato de a pesquisadora ter 

se mudado de cidade, o que alongou a distância, dificultando a realização do estudo. 

4.6 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para os dados obtidos com a aplicação do questionário, foi realizada a análise de 

conteúdo, um recurso metodológico que visa obter, por procedimentos objetivos e 

sistemáticos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores que permitam inferir 

conhecimentos relativos às condições de produção destas mensagens (BARDIN, 1979 apud 

MINAYO; DESLANDES; GOMES, 2012). Consoante Gil (2000, p.156), a análise visa 

organizar e sumariar os dados de forma a possibilitarem o fornecimento de respostas ao 

problema proposto para a investigação, e a investigação procura o sentido mais amplo das 

respostas mediante sua ligação a conhecimentos anteriormente obtidos.  

Seguindo as orientações sobre análise de conteúdo (OLIVEIRA, 2008), destacam-se 

os seguintes procedimentos metodológicos: Leitura flutuante, intuitiva, ou parcialmente 

orientada do texto; Definição de hipóteses provisórias sobre o objeto estudado e o texto 

analisado; Determinação das unidades de registro (UR); Definição das unidades de 

significação (US) ou temas; Análise temática das UR; Análise categorial do texto; Tratamento 

e apresentação dos resultados; Discussão dos resultados e retorno ao objeto de estudo. 



67 
 

Posteriormente, iniciou-se a aplicação do método PES, sendo trabalhados, 

simplificadamente, os momentos:  Explicativo, em 13/11/14, com a identificação e seleção de 

problemas estratégicos, montagem do fluxo de explicação do problema; e Normativo, em 

27/08/15, onde foram selecionados os “nós críticos”, sendo desenhadas as operações 

necessárias, os recursos necessários e os resultados previstos. Vale ressaltar que foram 

seguidas 6 das 10 etapas do método, anteriormente descritas. 
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5 RESULTADOS 

5.1 PERFIL DOS PARTICIPANTES 

  

Visando à caracterização do grupo estudado, obteve-se dados referentes à categoria 

profissional, à idade, ao tempo de atuação profissional e em sala de vacina, e à formação 

profissional. 

 

Quadro 4- Perfil dos Participantes 

               IDADE 

20-29 anos                                                                                                                       1                          7,7 

30-39 anos                                                                                                                       4                         30,8 

40-49anos                                                                                                                        8                         61,5 
 

ESCOLARIDADE 

Ensino Superior                                                                                                             5                         38,5 

Ensino Médio                                                                                                                 8                         61,5 

 

              PROFISSÃO 

ACS                                                                                                                             8                         61,5 

Téc. Enf.                                                                                                               1                          7,7 

Dentista                                                                                                               1                          7,7 

Enfermeiro                                                                                                               1                          7,7 

Médico                                                                                                                             1                          7,7 

Aux. Administrativo                                                                                                 1                          7,7 

 

ATUAÇÃO EM SALA DE VACINA  

Sim                                                                                                                               3                         23,1 

Não                                                                                                                              10                        76,9 

 

TEMPO NA ESF 

6 meses-1Ano                                                                                                                 2                         15,4 

2-5 Anos                                                                                                                 2                         15,4 

6-10 Anos                                                                                                                 4                         30,8 

10-13 Anos                                                                                                                 5                         38,5 

 

TEMPO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE O TEMA 

Nunca                                                                                                                                3                         23,1 

1-3 Anos                                                                                                                  6                         46,1 

4 anos ou Mais                                                                                                                  1                           7,7 

Não Lembra                                                                                                                  3                         23,1 

 

Fonte: Própria autora 
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5.2 O CONHECIMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL SOBRE OPV 

 

Visando identificar o conhecimento da Equipe Multiprofissional sobre OPV, foram 

propostas questões que incluíam situações de perdas de oportunidades de se vacinar e conduta 

do profissional perante estas; e questões sobre o modo como a equipe refletia sobre tais 

situações em sua rotina de trabalho, para a partir de então desenvolver estratégias de EPS. Os 

participantes deveriam responder Sim ou Não, conforme demonstrado nos quadros que se 

seguem (Figuras 2 e 3): 

 

Figura 2 - Gráfico Conhecimento da Equipe multiprofissional sobre OPV 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2014. 

 

Segundo Brasil (2014a), questionar a situação vacinal dos usuários, enquanto 

aguardam atendimento, deve ser uma prática incorporada à rotina de toda a equipe 

multiprofissional. É necessário que todos os profissionais de saúde estejam informados, 

realizando ações com o intuito de aumentar a cobertura vacinal e diminuir perdas de 

oportunidades de vacinar. 

Na prática clínica diária, o que se verifica é a não vacinação por várias razões 

levantadas por leigos ou profissionais de saúde, que não são contra-indicações verdadeiras. Se 

o usuário estiver orientado corretamente a respeito das reações que podem advir das vacinas, 
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este saberá reconhecê-las, retornando corretamente para continuação do esquema vacinal 

(BRASIL, 2001).  

Com as respostas obtidas, pela aplicação do questionário, podemos perceber que a 

maior parte da equipe multiprofissional tem conhecimento sobre OPV (100% das respostas); 

questionando a situação vacinal da clientela enquanto esta aguarda atendimento (77%); 

orientando sobre possíveis efeitos adversos decorrentes delas e reforçando a importância do 

retorno para continuidade do esquema vacinal (85%); respondendo assim ao primeiro 

objetivo específico da pesquisa. Porém, reconhecem que OPV ainda ocorrem com frequência 

nesta USF (77%), principalmente, pela ocorrência da administração de determinados 

imunobiológicos em dias pré-estabelecidos (85%), além da não vacinação mediante falsas 

contraindicações (31%). 

Figura 3 - Gráfico Reflexão sobre situações de OPV na rotina de trabalho 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2014. 

 

Com as respostas obtidas pela aplicação do questionário, podemos perceber que a 

equipe multiprofissional considera o tema OPV importante (100%), pois interfere na 

assistência que os mesmos prestam à comunidade usuária desta USF (85%); porém, apesar de 

a maior parte dos profissionais afirmarem refletir sobre tais ações durante sua rotina de 

trabalho (92%), compartilhando informações com os demais integrantes da equipe (92%), há 
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aqueles que não receberam capacitação sobre o tema (33%), não sendo suficiente para a sua 

atuação profissional (39%).  

Mostra-se necessário que estratégias sejam realizadas nesta unidade de saúde, para a 

sensibilização de toda equipe multiprofissional quanto a não ocorrência de OPV, através de 

cursos de atualização periódicos que envolvam toda a equipe, seja qual for o serviço a ser 

prestado ao usuário. Considerar os trabalhadores como sujeitos de um processo de construção 

social de saberes e práticas, prepara-os para serem sujeitos dos seus próprios processos de 

formação ao longo de toda sua vida (SILVA et al., 2008). 

  

5.3 OS MOTIVOS QUE LEVAM À OPV E A REFLEXÃO DA PRÁTICA 

 

Visando descrever os motivos que levam à ocorrência de OPV, relacionados à equipe 

multiprofissional, foi realizada a decomposição do material obtido a partir das leituras das 

questões abertas, para definição das Unidades de Significação (US) (Quadro 5). 

 

Quadro 5 - Resultado das respostas do questionário, Quantificação e Unidade de Significação. 

UR 

Motivos para ocorrência de 

OPV 

Quantidade US 

Falta de Vacinas 7 vezes Estrutura 

Água imprópria para uso 8 vezes Estrutura 

Falta de Material 2 vezes Estrutura 

Prazo de Validade 8 vezes Estrutura 

Rotina da Unidade 2 vezes Gestão 

Vacina em dia específico 11 vezes Gestão 

Falta de Vacinadores 2 vezes Gestão 

Não Atua em sala de Vacina 1 vez Atitude Profissional 

(Problema) 

UR 

Importância do Tema 
Quantidade US 

Prevenção de Doenças 17 vezes Promoção da Saúde 

Direito da criança 1 vez Promoção da Saúde 

Qualidade de vida 3 vezes Promoção da Saúde 
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Importante para a saúde 4vezes Promoção da Saúde 

Contaminação 1vez Atitude Profissional 

(Problema) 

Ajudar as Famílias 1 vez Atitude Profissional 

(Mudança) 

Poder de Mudança 1 vez Atitude Profissional 

(Mudança) 

Melhorar o Trabalho 1 vez Atitude Profissional 

(Mudança) 

Função de Orientar 2 vezes Atitude Profissional 

(Mudança) 

Pessoas Residem Longe 5 vezes Acesso 

UR 

Ações Para Minimizar A 

Ocorrência De OPV 

Quantidade US 

Solicitar o comprovante 

vacinal 
1vez 

Atitude Profissional 

(Mudança) 

Revisar o cartão vacinal 
1 vez 

Atitude Profissional 

(Mudança) 

Ficar atento 
1 vez 

Atitude Profissional 

(Mudança) 

Capacitação regular 
3 vezes 

Atitude Profissional 

(Mudança) 

Orientar o usuário 2 vezes Qualificação 

Melhorar condições de 

Trabalho 
5 vezes Estrutura 

TOTAL UR 

(Quantificação)/US 
24 (90) 7 

Fonte: Própria autora 

 

A fim de demonstrar como foi realizada a síntese do quadro anterior e para 

elaboração das categorias, segue a construção do quadro 6, sendo atribuídas letras do alfabeto, 

de A a G, às US. Agruparam-se as idéias conforme as semelhanças para atribuirmos nome às 

US, e após análise, foram estabelecidas as categorias: 
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Quadro 6 - Síntese das US, Total de UR e Categorias 

Código 

UR 
Unidade de Significação 

Total UR 

(%) 
Categorias 

Total 

Categorias 

(%) 

A Estrutura 30 (33,33) 

1ª Categoria: Estrutura e 

Gestão: Motivos para a 

ocorrência de OPV 

52 (57,78) 

B Gestão 15 (16,66) 

C Acesso 5 (5,55) 

D 
Atitude Profissional (Problema) 

 
2 (2,22) 

E Promoção da Saúde 25 (27,78) 

2ª Categoria:A importância 

da Vacinação  como ação 

da Equipe 

Multiprofissional 

25 (27,78) 

F 
Atitude Profissional (Mudança) 

 
11 (12,22) 

3ª Categoria:Ações para 

minimizar Oportunidades 

Perdidas: Ponto de 

Partida para a EPS. 

13 (14,44) 

G Qualificação 2 (2,22) 

Fonte: Própria autora 

 

Após tal análise, percebe-se que as respostas sinalizam problemas estruturais, quer 

sejam físicos, humanos, ou de insumos, apontando para a gestão deficiente de tais recursos, 

inclusive em nível local, comprometendo a assistência prestada à comunidade usuária deste 

serviço. As respostas indicaram que tais ações se relacionam à atitudes dos profissionais, e 

apontam a necessidade de qualificação, objetivando garantir a promoção da saúde da 

população. Desta forma, estes apresentam-se como os motivos principais que levam à 

ocorrência de OPV, atingindo o segundo objetivo específico da pesquisa. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 Após análise, foram estabelecidas três categorias, nomeadas e quantificadas: 

“Estrutura e Gestão: Motivos para a ocorrência de OPV” (52 UR ou 57,78%); “A importância da 

Vacinação como ação da Equipe Multiprofissional” (25 UR ou 27,78%); e “Ações para minimizar 

Oportunidades Perdidas: Ponto de Partida para a EPS” (13 UR ou 14,44%):  

 

 1ª  Categoria: Estrutura e Gestão: Motivos para a ocorrência de OPV 

 A partir dos dados obtidos no questionário, verificou-se predomínio das US, 

Estrutura e Gestão. Os gestores dos programas de imunização devem identificar as razões de 

perda de oportunidades de vacinação que mais ocorrem, e selecionar estratégias de 

intervenção adequadas, monitorando os efeitos dessas estratégias na redução das OPV.  

Quer seja a gestão interna da unidade, através da adoção da rotina de se administrar 

imunobiológicos de curta validade em um dia pré-estabelecido; quer seja pela água corrente, 

utilizada para higienização das mãos que se encontra imprópria para o uso, é da 

responsabilidade da gestão, mas também da equipe multiprofissional, a ocorrência de OPV. 

Quando a vacinação não é realizada, em qualquer contato que ocorra entre usuário e 

serviço de saúde; quando a vacinação é negada, por falsas contraindicações de profissionais 

desatualizados; quando a administração de imunobiológicos entra em desacordo com a 

indicação,  estado vacinal e  idade do usuário; surgem situações de OPV, de acordo com PNI 

(BRASIL, 2014a). 

A falta de imunobiológicos se destaca como um dos principais motivos de OPV 

relacionados à gestão. A falha no planejamento e controle de estoque e de necessidades 

também seria outro motivo para a falta de vacinas nas unidades, uma vez que estas são 

públicas, e todos os imunobiológicos, preconizados pelo PNI, são fornecidos gratuitamente 

em todas as salas de vacinação, diariamente. A compra das vacinas é centralizada, mas os 

recursos para as demais ações são devidamente repassados. O dinheiro é partilhado por todos 

os municípios e estados habilitados para recebê-lo; e o Ministério da Saúde cobre todos os 

gastos com as imunizações (BRASIL, 2003). 

O Programa apresenta um perfil gerencial, com integração entre os níveis municipal, 

estadual e federal, que discutem normas, definições, metas e resultados, propiciando a 

modernização continuada de sua infraestrutura e operacionalização; sendo que o grande 
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executor das ações é o município. O Estado coordena e assessora tecnicamente, e o Ministério 

da Saúde mantém ações essenciais, como o fornecimento das vacinas (ibid).  

Diante do exposto, e ressaltando o fato de que uma das causas de mortalidade infantil 

no município é uma doença imunoprevenível (PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE, 2010-13), 

é necessário que o gestor municipal esteja atento à aquisição de imunobiológicos junto à 

esfera federal, a fim de suprir eficazmente as salas de vacina de seu território; pois segundo o 

Ministério da Saúde (BRASIL, 2003, p. 29): "A saúde é uma área que tem se caracterizado 

por contar com bons gestores, bons secretários, que obtêm resultados positivos quando 

recebem o apoio devido dos prefeitos e dos governadores." 

Estudos, sobre o planejamento no SUS, revelam que, na percepção dos gestores e 

prestadores, o planejamento significa definir ações, prioridades, metas físicas e recursos 

financeiros, materiais e humanos para enfrentamento dos problemas identificados, podendo-se 

afirmar que, para os gestores e prestadores da equipe, repousa a dimensão técnica e 

instrumental,  foco central do processo de planejar (EULÁLIO; AMORIM, 2004 apud 

CUNHA, 2009). 

Lopes et al. (2013) sugere que o preparo e atualização dos profissionais de saúde 

respondam às necessidades das crianças e suas famílias, destacando-se a importância de 

melhor planejamento e gerenciamento dos sistemas, no que se refere à imunização nas 

unidades de saúde, uma vez que são as mais procuradas para esse serviço. 

Desse modo, mostra-se relevante a vital necessidade de educação em vacinas, 

objetivando ampla cobertura vacinal, resgatando essa questão tão imprescindível quando se 

fala em prevenção e promoção da saúde.  

Nesse trabalho, destaca-se a dedicação dos profissionais de saúde. Os vacinadores 

têm ciência que estão cuidando da saúde e da sobrevivência de milhões de pessoas. Um 

processo que tem uma motivação acima da média do serviço público. E tal motivação deve-se 

em grande parte ao bom desempenho da área de vacinação no Brasil (BRASIL, 2003). 

Discussões orientadas pelas diretrizes do PES criam, por si só, um clima de maior 

compartilhamento e comprometimento. É possível, através da metodologia, criar um espaço 

democrático para os funcionários envolvidos debaterem os problemas a ser tratados e, nesse 

sentido, aplicar conjuntamente o pensamento crítico e reflexivo sobre os mesmos, bem como 

compartilhar responsabilidades no desenvolvimento de ações para solucioná-los (RIEG et al, 

2012). 
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Corroborando estudos anteriores, como estratégia de gestão, tem-se a Educação 

Permanente realizada por ações educativas baseadas no diálogo e na reflexão crítica. Ela é 

capaz de desenvolver novas ideias, programar o cuidado, promover a construção e a 

integração das realidades vivenciadas no trabalho, na busca por mudanças, através de uma 

nova forma de gestão: a gestão participativa (MEDEIROS et al, 2010). 

Outro pressuposto da EPS é o planejamento e programação educativa ascendentes, 

onde a partir da análise coletiva dos processos de trabalho, identificam-se os “nós críticos” a 

serem enfrentados na atenção e/ou gestão, possibilitando a construção de estratégias que 

contextualizem e promovam o diálogo entre as políticas gerais e a singularidade dos lugares e 

das pessoas, estimulando experiências inovadoras na gestão do cuidado e dos serviços de 

saúde (GONÇALVES, 2013). 

Para tanto, uma estratégia hoje utilizada é o Sistema de Avaliação do Programa de 

Imunizações, que constitui-se em um sistema informatizado que consolida os dados nacionais 

de imunizações, sendo capaz de emitir relatórios a qualquer época, a fim de proporcionar sua 

análise e a tomada de decisões oportunas. Este aperfeiçoou os registros de imunizações na 

rede pública do país, qualificando os dados nacionais e suas análises, proporcionando aos 

gestores, em todos os âmbitos, o controle e o melhor gerenciamento de suas ações (BRASIL, 

2003). 

As Secretarias Municipais de Saúde devem, portanto, oferecer condições para que os 

profissionais de saúde assumam, de fato, a responsabilidade técnica por essa área do cuidado, 

para que não se comprometa a qualidade dos serviços de vacinação prestados. O que se nota é  

a falta de planejamento de ações de educação permanente por parte da gestão municipal, a fim 

de qualificar os profissionais de saúde desse setor. Nesse aspecto, o planejamento, a 

organização e a avaliação instituídos pela gestão municipal são de suma importância para o 

êxito das atividades de vacinação. 

 

 2ª  Categoria: A importância da Vacinação como ação da Equipe Multiprofissional 

Respondendo ao primeiro objetivo específico deste estudo, identificou-se que a 

Equipe Multiprofissional tem conhecimento sobre OPV e que apesar desse fato, esta contribui 

para a ocorrência de oportunidades perdidas. 

Tomando como ponto de partida a competência e o talento, já inerentes à prática 

habilidosa, especialmente a reflexão-na-ação, os profissionais se desenvolvem em situações 
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de incerteza, singularidade e conflito, (SCHÖN, 2000), sendo portanto primordial, a reflexão 

do cotidiano das práticas de vacinação, enfatizando a instrução e a aprendizagem através do 

fazer; através da reflexão de dilemas práticos que a exijam. 

Segundo Bellesi (2007, p. 62), “Indicar, aconselhar, estimular, promover as 

vacinações e quaisquer medidas preventivas, constituem-se procedimentos éticos de elevado 

padrão médico-social e devem ser instituídos como rotina de todo profissional de saúde”. 

Reduzir as oportunidades perdidas de evitar doenças e mortes, através de vacinação, deve ser 

a meta de cada profissional atuante nas equipes de saúde da família. 

O estabelecimento do PNI, como uma prioridade nas políticas públicas de saúde, 

contribuiu para a redução de incidência de doenças imunopreveníveis, através de estratégias 

que ampliaram a oferta de vacinas sob o ponto de vista territorial e, sobretudo, populacional; e 

para o cumprimento dos calendários vacinais, conta com uma extensa rede de vacinação em 

todo o país, que cresce progressivamente (DOMINGUES; TEIXEIRA, 2013). 

É necessário que todos os profissionais de saúde, dentro das unidades, sejam 

capacitados a reconhecerem situações de atraso vacinal, e que sejam os usuários 

encaminhados à sala de vacinas para que esta se regularize. O risco de aquisição de doenças 

imunopreveníveis, será minimizado através de um adequado estado de imunização, 

diminuindo, assim, o número de susceptíveis a estas doenças. 

Sob esse aspecto, torna-se adequada outra abordagem cada vez mais usada nos 

estudos de oportunidades perdidas de vacinação: a avaliação da efetividade dos serviços de 

saúde a partir da investigação acerca da contribuição dos profissionais, para a prevenção e 

promoção da saúde, não só em doenças imunopreveníveis, mas também em outras 

intervenções preventivas (MATTOS et al., 2003). 

Todos os profissionais são diferentes entre si, em suas subespecialidades, nas 

experiências e nas perspectivas particulares que trazem para seu trabalho e em seus estilos de 

operação, entretanto elas compartilham de um corpo de conhecimento profissional. Assim, o 

processo de conhecer na ação tem suas raízes no contexto social e institucionalizado, sobre o 

qual compartilha uma comunidade (SCHÖN, 2000). 

O pensamento crítico sobre sua atuação, assim exercitado, pode levar o profissional a 

elaborar novas estratégias de atuação. A reflexão-na-ação, por sua vez, leva a um movimento 

gerador de mudanças, que conduz a novas soluções de problemas de aprendizagem. (ibid). 
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Por conseguinte, mostra-se ser de fundamental importância o aprimoramento 

profissional permanente dos profissionais atuantes nas unidades de saúde da família, já que 

situações de oportunidade perdida estão ocorrendo sem a sua intervenção devida, em seu meio 

de trabalho. Enquanto profissionais, esses indivíduos têm o dever de zelar pela saúde da 

população através de sua principal arma, a vacinação. 

Nesse cenário, Schön (2000) propõe que o conhecimento profissional poderia ser 

melhorado a fim de estar mais próximo de atender os anseios sociais, através da ideia da 

reflexão sobre a reflexão-na-ação da prática, que passa pelo viés do ensino prático, por meio 

do estudo da vida organizacional dos profissionais.  

 

 3ª  Categoria: Ações para minimizar Oportunidades Perdidas: Ponto de Partida para a EPS 

Com as respostas obtidas, observou-se que OPV ocorrem nesta USF através, 

principalmente, dos motivos: atribuir a não vacinação à falsas contraindicações; não abordar a 

população enquanto esta aguarda atendimento; definir dias prévios para a administração de 

imunobiológicos; o que veio a responder ao segundo objetivo específico proposto. 

Todos os profissionais de saúde, em sua prática diária, devem refletir sobre as ações 

relacionadas à vacinação, sua segurança e eficácia, para que qualquer contato da população 

com um desses profissionais, torne-se uma oportunidade para se vacinar. Relacionadas à 

atitude do pessoal de saúde frente à vacinação, as oportunidades perdidas indicam a 

necessidade de se promoverem ações de educação permanente para os profissionais de saúde, 

contribuindo assim para a melhoria da qualidade do serviço prestado à população.  

O desenvolvimento do Programa de Imunização no país visa à ampla extensão da 

cobertura vacinal, para alcançar adequado grau de imunização. Entretanto, observa-se a 

ocorrência de contraindicações desnecessárias, baseadas em teorias ou em conceitos 

desatualizados, levando à perda da oportunidade de imunização e consequente 

comprometimento da cobertura vacinal. Tal realidade pode ser dificultada pelo envolvimento 

e responsabilização de todos, pois a não vacinação está mais relacionada aos serviços de 

saúde do que à população (FIGUEIREDO et al., 2011). 

Uma das estratégias para ampliar a cobertura vacinal é o aproveitamento das 

oportunidades de se vacinar durante as visitas desses usuários a um serviço de saúde, através 

da solicitação do comprovante vacinal. Para tanto, destaca-se a promoção de ações de EPS 

para as equipes, segundo as normas do Programa Nacional de Imunizações, apontando a 
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necessidade de sensibilização de todos os profissionais de saúde, para que se envolvam nas 

atividades de vacinação, sendo necessária a implementação de medidas de vigilância à saúde 

no sentido de se reduzir as OPV. 

Conhecimento inadequado das vantagens da vacinação, entre trabalhadores de saúde, 

podem ter efeitos negativos substanciais na cobertura da vacinação. Profissionais de saúde 

desempenham um papel central na educação dos pacientes e pais, sobre a segurança e eficácia 

das vacinas recomendadas pelas autoridades de saúde, e podem influenciar positivamente as 

taxas de imunização apenas respondendo a pergunta dos pais e esclarecendo equívocos 

comuns (ESPOSITO; PRINCIPI; CORNAGLIA, 2014). 

Dessa forma, é essencial o aprimoramento de conhecimento e a mudança de atitudes, 

particularmente quando são introduzidas novas vacinas ou as orientações são modificadas. 

Embora se identifiquem várias possibilidades de melhorar a cobertura vacinal, alcançar os 

níveis necessários para sua obtenção é uma meta difícil, que só vai ser alcançada pelos 

esforços combinados de todos os profissionais atuantes nas unidades de saúde. 

A saída, segundo Schön (2000), passa pela valorização da experiência e da “reflexão 

na experiência”, não sendo o bastante, para o profissional preocupado em desempenhar bem 

seu trabalho, o conhecimento prévio do qual se apropriou durante o tempo em que frequentou 

a universidade. Ante os novos problemas surgidos durante sua atuação profissional, será 

preciso criar novas soluções (SANTOS, 2008). 

A equipe multiprofissional deve, então, obter o máximo de informações a respeito do 

usuário assistido, principalmente em relação ao cartão vacinal, pois, se este não estiver 

atualizado, o profissional é responsável por intervir nessa questão, garantindo um plano de 

cuidado condizente com a atual situação do indivíduo, para minimizar os riscos de limitações 

e incapacidades. Desse modo, a equipe multiprofissional pode verificar a evolução ou 

involução da saúde desse usuário, certificando-se se há necessidade de outras intervenções. 

De acordo com Schön (2000), é o conjunto de valores que compreendem situações 

práticas, que formulam diretrizes para a ação e determinam o que constitui uma conduta 

profissional aceitável. 

Ao se remeter à equipe multiprofissional de uma UBS, esta deve conhecer a 

realidade da população pela qual é responsável, buscando identificar os problemas 

encontrados e executar as atividades planejadas de acordo com a atribuição de cada um dos 

profissionais, objetivando solucionar problemas de saúde de atenção básica. Qualquer 
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profissional da equipe, envolvido ou não na atividade de imunização, deve ter como base um 

conhecimento rico e atualizado, conscientizando-se sempre para a prestação de um 

atendimento humanizado, orientando sobre as vantagens da vacinação (BRASIL, 2014a). 

A temática vacinação sugere a atualização de conhecimentos e aquisição de novas 

informações, remetendo ao processo de educação continuada. Porém, na perspectiva de 

transformação da prática, deve-se desenvolver no profissional de saúde uma consciência 

crítica, conquistada por meio das mudanças de atitudes decorrentes das experiências vividas, 

traduzindo-se em educação permanente, pois conforme assegura Schön (2000), esses 

profissionais devem aprender um tipo de reflexão-na-ação, que vai além das regras, 

construindo novas categorias de compreensão, estratégias de ação e formas de conceber 

problemas. 

Nesse contexto, é fundamental ressaltar que o processo de educação permanente 

deve ser aproveitado, visando principalmente à reflexão crítica do profissional perante as 

atividades que envolvem a vacinação. É preciso que atentem para temas referentes à 

imunização, acompanhamento adequado das coberturas vacinais, busca ativa dos faltosos e 

adoção concreta de estratégias de ação contando com o envolvimento de toda a equipe 

multiprofissional, para a transformação das práticas de vacinação no sentido de se reduzir as 

OPV. 
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7 A APLICAÇÃO DO PES NO DESENVOLVIMENTO DA EPS 

 

A partir das respostas obtidas, após aplicação do questionário, foi realizado um 

encontro de EPS em 13/11/14, quinta-feira, dia destinado às reuniões de equipe da unidade, de 

9h a 10h30min; sendo proposta a criação de um Plano de Intervenção, baseado no PES. 

De maneira a adaptar a dinâmica do encontro ao processo de trabalho na unidade, e 

favorecer a participação dos sujeitos em todos os encontros, o PES traduz-se como um 

enfoque capaz de proporcionar os instrumentos de análise dos problemas, bem como as 

ferramentas operacionais para seu enfrentamento de forma participativa (ARTMANN, 2000). 

São quatro os momentos de aplicação do enfoque metodológico básico do PES, que 

representam um sequenciamento lógico da elaboração teórica do planejamento. O momento 

explicativo: busca-se, através da apreciação situacional, identificar o problema em termos de 

seu conteúdo e suas causas. O momento normativo: volta-se para a definição das ações 

necessárias para atacar os “nós críticos” do problema, identificado no momento anterior.  

Há ainda o momento estratégico, no qual analisa-se a viabilidade política das ações 

planejadas no momento normativo. E o momento tático-operacional: trata da ação, tendo 

como base o plano; deve-se também aprimorar o plano frente às circunstancias que definem a 

ocasião de sua implementação (RIEG et al., 2012).  

Tal plano deve basear-se numa análise ampla, multissetorial e interdisciplinar, 

articulando as várias dimensões da realidade e envolvendo os diferentes atores envolvidos, 

desde os níveis governamentais, até a comunidade em busca de soluções criativas. Seu 

enfoque deve, a partir de problemas, ser capaz de proporcionar, através do conceito de 

explicação situacional, um olhar abrangente que fundamenta a ação do ator e a capacidade de 

ação de outros atores relevantes, envolvidos no enfrentamento de problemas (ARTMANN, 

2000).  

Neste encontro, inicialmente foi realizada uma dinâmica de grupo para introdução ao 

tema, a Dinâmica da Bagunça. Inicialmente, dividiu-se o grupo de participantes em dois; 

metade dentro da sala e a outra metade fora. Aos participantes de dentro da sala era dado um 

balão de festa e solicitado que os mesmos o enchessem com carinho, pois representavam o 

usuário que era fruto de nosso cuidado enquanto profissionais de saúde, aqueles que 

necessitavam do benefício da vacinação. Aos participantes de fora da sala, foi dado um palito 

de dentes e dito apenas que entrassem fazendo a maior bagunça possível.  
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Após as bolas cheias, foi convidado o grupo externo a entrar. A algazarra foi grande 

e de posse dos palitos, o instinto da grande maioria foi o de furar os balões. Ao final, após 

furarem os balões, apesar de não terem sido solicitados a tal, foi-lhes questionado por que o 

fizeram e discutido como, apesar do esforço de alguns, há danos ao usuário que necessita do 

benefício da vacinação, devido à falta de reflexão de suas ações, metaforizado pelo palito de 

dentes. 

 Após a realização da dinâmica, deu-se a proposta do Plano de Intervenção, a partir 

dos dados obtidos na resposta dos questionários. Nesse momento, a metodologia PES foi 

aplicada parcialmente, sendo realizada a construção do fluxograma situacional para 

posteriormente dar-se a construção da árvore do problema, a fim de se promover a elaboração do 

plano de ação; tendo sido agendados mais dois encontros para 21 e 28/05/15, 9h, horário 

reservado às reuniões de equipe. Vale ressaltar que tais encontros precisaram ser postergados 

devido à problemas de vínculo profissional dos ACS, que vem a ser os participantes em maior 

número na pesquisa. 

Foi construído um quadro, com a participação de toda a equipe, onde seguiu-se a 

sequência proposta pelo PES, registrado em quadro branco, e as etapas de elaboração foram 

fotografadas. Ao problema identificado, proposto pelo ator-eixo: Ocorrência de oportunidades 

perdidas de vacinação, foi-lhe dado pelos participantes importância alta; Capacidade de 

enfrentamento parcial; Urgência, por ocasião da Campanha de Vacinação, incidência de casos 

de sarampo no Brasil pós-Copa, necessidade de cobertura total da área, o que gerava a 

insuficiente busca ativa de faltosos e crianças com vacinação incompleta. 

Para a aplicação da metodologia PES, e melhor interação desta com o nível local de 

assistência à saúde, no qual se pretendeu trabalhar, foi utilizada a referência bibliográfica “O 

Planejamento Estratégico Situacional no Nível Local: Um instrumento a favor da visão 

multissetorial” de Elizabeth Artmann, pesquisadora do Departamento de Administração e 

Planejamento em Saúde da ENSP/FIOCRUZ; por seu caráter didático e de fácil entendimento. 

Consoante esta autora (2000, p. 3),  “propomos a operacionalização do PES mesmo 

no nível local, com as adaptações necessárias, tendo-se o cuidado de não simplifica-lo a ponto 

de perda de potência na abordagem global e estratégica dos problemas”. 

Guiado pela metodologia, deu-se início ao primeiro momento do PES: O Momento 

Explicativo: “Este é o momento da seleção e análise dos problemas considerados relevantes 

para o ator social e sobre este pretende intervir” (ARTMANN, 2000, p. 8) 
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A partir da proposição do problema, descreveu-se o mesmo com indicadores que o 

definiam com clareza. “Os descritores devem ser necessários e suficientes para expressar o 

problema sem confundi-lo com outros, ou com suas próprias causas e consequências” (ibid, 

p.8); e ao conjunto de descritores dá-se o nome de Vetor de Descrição do Problema (VDP). 

Foram eles: D1) Falta de Imunobiológicos e/ou quantidade enviada insuficiente para a rotina; 

D2) Certos imunobiológicos são administrados em dias pré-estabelecidos; D3) Insuficiência 

na Atualização/Capacitação sobre o tema Vacinação. 

Após a descrição, o problema foi analisado através de suas causas, considerando o 

espaço de governabilidade dos atores, ou seja, as causas que estão sob o seu controle. Os 

participantes atribuíram a causa de todos os descritores à gestão municipal, como a água da 

unidade encontrar-se imprópria para o uso e a falta de recursos humanos, seja atuando na sala 

de vacina, seja realizando busca ativa; e a causa dos problemas D2 e D3 à gestão da equipe 

multiprofissional (Figura 4). “É importante chamar a atenção para a necessidade de se 

conhecer bem o problema, para identificar corretamente os processos de causalidade. O 

método apenas ajuda a sistematização, mas não substitui o conhecimento da realidade” 

(ARTMANN, 2000, p. 10).  

Deu-se, então, a construção do Fluxograma Situacional (Apêndice 11.4), composto 

pelo VDP e causas identificadas dos problemas; trata-se da representação gráfica do 

problema. Através dele é possível identificar as relações de determinação entre as causas e 

entre as causas e o problema; as causas de maior poder de determinação; o grau de 

governabilidade sobre as causas; as causas situadas no espaço fronteira – aquelas controladas 

por outros atores; e as causas situadas no espaço fora do problema – que condicionam o 

problema, mas não fazem parte dele. (ibid). 

Após definido o conteúdo do problema, remete-se ao levantamento de suas causas, 

que podem ser classificadas quanto ao tipo e grau de governabilidade do planejador sobre as 

mesmas. Em relação ao tipo, têm-se fluxos, acumulações e regras. Os fluxos são as causas 

ligadas diretamente ao VDP. As acumulações são as capacidades ou incapacidades que geram 

os fluxos; e, por fim, as regras são as causas que dão legitimidade aos fluxos e às 

acumulações. Em relação ao grau de controle do planejador sobre as causas, classificam-se: 

causas sob o controle do planejador, causas fora do controle do planejador e causas fora do 

jogo social que, consequentemente, se encontram também fora do controle do planejador 

(MATUS, 1997 apud RIEG et al., 2012)  
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Neste estudo, optou-se por não usar tais classificações, a fim de simplificar o 

fluxograma, uma vez que os participantes poderiam se preocupar mais em classificar as 

causas do que opinar sobre o problema, dificultando assim sua elaboração (RIEG et al., 2012). 

Figura 4 - Fluxograma Situacional para o Problema OPV 

Problema: Oportunidades Perdidas de Vacinação 
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Fonte: Própria autora 

 

O próximo passo do Momento Explicativo é a definição dos “Nós Críticos”, que 

traduzem-se nos pontos de enfrentamento do problema sobre os quais serão elaboradas as 

propostas de ação (ARTMANN, 2000, p. 11). A partir daí, configura-se a “árvore de 

problemas”, uma versão simplificada do fluxograma situacional, na qual figuram apenas o 

VDP do problema e os seus “nós críticos”; finalizando este momento (RIEG et al., 2012). 

Com base no PES, foi proposta a análise das causas do problema em questão, 

culminando na elaboração do Quadro 7. A partir desse momento, foi realizada a identificação 

dos “nós críticos”, ou seja, as causas que se encontram dentro do espaço de governabilidade e 

que, ao sofrerem intervenção, propiciam mudança da realidade a ponto de resolver o 

problema.  

Um importante pressuposto da EPS é o planejamento/programação ascendente, 

partindo da análise coletiva do processo de trabalho, identificam-se os “nós críticos” a serem 

enfrentados na atenção, possibilitando a construção de estratégias contextualizadas, 

Gestão da Equipe 

Multiprofissional 

Gestão 

Municipal 

Água Impropria para 

uso 

Falta de 

Imunobiológicos 

Dias Pré-Estabelecidos 

para Vacinação 

Insuficiência de 

Atualizações do Tema 

Falta de 

Imunobiológicos e/ou 

quantidade enviada 

insuficiente para a 

Rotina 

Certos 

imunobiológicos são 

administrados em dias 

pré-estabelecidos 

Causas do Problema OPV 

Regras                        Acumulações/Fluxos 

Insuficiência na 

Atualização/Capacitaç

ão sobre o tema 

Vacinação 

Falta de Recursos 

Humanos 

 

Sob 

Control

e do 

Planeja

dor 

 

Fora do 

Control

e do 

Planeja

dor 



85 
 

promotoras de diálogos entre as políticas gerais e a singularidade das pessoas, estimulando 

experiências inovadoras nos serviços de saúde (BRASIL, 2012). 

Quadro 7 - Desenho da descrição do problema OPV. 

PROBLE

MA 

SELE-

CIONAD

O 

DESCRIÇÃO-O 

que o caracteriza 

CAUSA-Por 

quê? 

CONSE-

QUÊN-

CIA 

SOLUÇÕES INTERVEN-

ÇÕES 
RESULTA 

DOS 

ESPERAD

OS 

OPV 

 

D1) Falta de 

Imunobiológicos 

e/ou quantidade 

enviada 

insuficiente para a 

Rotina;  

D2) Certos 

imunobiológicos 

são administrados 

em dias pré-

estabelecidos;  

D3) Insuficiência 

na 

Atualização/Capaci

tação sobre o tema 

Vacinação. 

Atribuem à 

gestão 

municipal: 

Água da 

unidade 

encontrava-

se imprópria 

para o uso; e 

Falta de 

Recursos 
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na sala de 

vacina, seja 

realizando 

busca ativa; e 

à gestão da 

equipe 

multiprofissi

onal os 

Descritores 2 

e 3. 

Prejuízo 

da 
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o com o 
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o de 

doenças 
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de 
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s; Várias 

aplicaçõ

es de 

injetávei

s no 

mesmo 

dia em 

decorrên

cia do 

atraso 

vacinal. 

Atualização/Capaci

tação do tema para 

todos os integrantes 

da equipe; Parceria 
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municipal para 

resolução das 

questões relativas 

aos insumos, 

recursos humanos e 

estrutura; 

Dimensionamento 

fidedigno como 

prova da 

necessidade de 

provimento maior 

de 

imunobiológicos. 

 

1) 

Individual: 
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em-se a 

estudar e se 

dedicar mais 

ao tema; 2) 

Abordagem 

ao usuário 

que 

comparecer 

à unidade, 

olhando o 

cartão de 
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encaminhar 

a sala de 
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importância 

da 

vacinação 
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e creches. 

Cobertura 

vacinal em 
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do dado pelo 

instrumento 

do SIAB 

SSA2. 

Fonte:  Própria autora 

Apostando na capacidade dos próprios atores sociais, em sistematizar o cálculo que 

precede e preside a ação a partir do seu próprio repertório de interpretação (MATTOS, 2010), 

em27/08/2015, das 10h às 11h30m, foi realizado novo encontro para elaboração do Plano de 

Intervenção, contando com a participação de 11 dos 13 que participaram da pesquisa no 

primeiro momento; onde retomou-se o encontro inicial. Foram definidos os nós críticos, 

pontos de enfrentamento do problema, sobre os quais foram elaboradas as propostas de ação, 

com o objetivo final de propor uma experiência de EPS nesta USF, e a criação do Plano de 

Intervenção como produto da pesquisa. 
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8 ELABORAÇÃO DO PRODUTO DA PESQUISA 

 

Inicialmente, retomou-se o encontro anterior, relembrando os dados obtidos com a 

aplicação do questionário, e apresentando a explicação das causas do problema OPV dados 

pela equipe no encontro anterior. Após essa etapa, foram selecionados os nós críticos, 

desenhadas operações específicas para cada nó, e dentro do que eles levantaram, foi 

apresentada a proposta de EPS.  

Os Nós Críticos (NC) evidenciados, ou seja, as situações sobre as quais a equipe tem 

alguma possibilidade de ação mais direta e que pode ter importante impacto sobre o problema 

escolhido (ARTMANN, 2000); foram: NC1 = Dias pré-estabelecidos para Vacinação; NC2 = 

Insuficiência de atualização sobre o tema; NC3 = Falta de Recursos Humanos (Processo de 

trabalho inadequado). A partir destes, procurou-se discernir as operações que, alterando o 

estado dos mesmos, tinham um impacto sobre o VDP. Para tal, foi solicitado a cada 

participante que sugerisse as operações e as ações que as constituíssem, as que poderiam ser 

tomadas para atacar os nós críticos.  

Assim, finalizado o fluxograma situacional no encontro anterior, deu-se continuidade 

à aplicação dos demais procedimentos do momento explicativo do PES, ou seja, a definição 

dos nós críticos e a elaboração da árvore do problema (Figura 5). 

Figura 5 - Árvore do Problema OPV. 
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Fonte: Própria autora 
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Posteriormente, foram descritas as operações para o enfrentamento dos nós críticos 

selecionados; e identificados os produtos e resultados para cada operação definida; além da 

identificação dos recursos necessários para a concretização das operações. 

Para elaboração do plano, as operações foram desenhadas para o enfrentamento e 

para  impactar as causas mais importantes do nó. Nesse momento, é fundamental termos claro 

os produtos e resultados esperados de nossas operações, pois nos ajudarão no monitoramento 

do plano (CAMPOS: FARIA: SANTOS, 2010). Para tanto, foi proposta à equipe a Matriz 

para elaboração do Plano de Intervenção (Apêndice 11.5). 

Como pôde ser observado, desde o princípio da elaboração do plano, a maioria das 

ações a serem tomadas para atacar os nós críticos, envolveria a questão do conhecimento 

individual sobre o tema. A questão da capacitação, do repasse de conhecimento foi muito 

discutida pelos participantes. O resultado foi o Plano de Intervenção apresentado no Quadro 8, 

no qual figuram as operações necessárias para atacar os nós críticos, os resultados esperados e 

os recursos necessários. 

Propôs-se a participação de toda a equipe multiprofissional no desenvolvimento das 

atividades de vacinação, captação da população na sala de espera, orientação da população 

acerca dos benefícios da vacinação e efeitos resultantes das vacinas. Essas são algumas 

medidas propostas a fim de minimizar o problema OPV, sugeridas pelos participantes das 

atividades previstas no PES e implementadas aqui. 

Tais passos foram reproduzidos em quadro branco pela pesquisadora e fotografados, 

no momento em que a equipe multiprofissional, em roda, analisava e discutia os nós, 

propondo as estratégias para seu enfrentamento. 
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Quadro 8 - Plano de Intervenção para os nós do problema OPV elaborado pelos sujeitos da pesquisa. 
Fonte:     Própria autora         

Nó Crítico Operação/Projeto (Nome Fantasia) Resultados Esperados Recursos Necessários  Produtos Esperados 

Dias pré-

estabelecidos para 

Vacinação 

Melhorar a estrutura do serviço para 

aumentar a oferta dos insumos/ Projeto 

Satisfação 

-Dimensionar 

Fidedignamente os insumos 

para Garantia de vacinação 

diária em todo o horário do 

expediente com todos os 

imunobiológicos; 

-Caixa de Cartão de 

Vacinação Espelho  

Políticos- (junto à gestão) Decisão 

de aumentar os recursos para 

aquisição de imunobiológicos  

Financeiros- Aumento da oferta de 

vacina 

Cognitivo- Conscientização da 

população; Cartões em dia 

Busca Ativa; Capacitação de 

pessoal; Disponibilidade de 

tempo para vacinação; 

Aquisição de vacinas e 

insumos necessários na 

unidade; luz e água própria 

para uso 

Insuficiencia de 

atualização sobre o 

tema (Nível de 

Formação) 

Aumentar o nível de informação para 

toda equipe multiprofissional sobre 

vacinação/ Projeto Multiplicadores 

-Conhecer mais sobre cada 

vacina; Equipe apropriada 

sobre os benefícios da 

vacinação 

-Dominar melhor o Cartão; 

Abordar e captar a 

população enquanto aguarda 

atendimento 

Recurso material- Produção do 

Espelho do Cartão de Vacina; 

Político- Reunião com gestão para 

participação de mais integrantes da 

equipe multiprofissional, nas reuniões 

e capacitações fora da unidade, não só 

enfermeiros e técnicos;  

Cognitivo- conhecimento sobre o 

tema e sobre estratégias para aumentar 

a cobertura vacinal; 

Avaliação do nível de 

informação da equipe sobre 

vacinação; Mais 

conhecimento sobre o tema;  

 

Falta de Recursos 

Humanos (Processo 

de trabalho da ESF 

inadequado para 

enfrentar o 

problema) 

Implantar a linha de cuidado para 

doenças imunopreveníveis, incluindo 

mecanismos busca ativa na sala de 

espera; equipe multiprofissional 

envolvida na atividade de imunização, 

aprazamento, orientação/ Extensão do 

Projeto Multiplicadores 

-Empoderamento da população; 

Cobertura vacinal de 80% da 

população cadastrada e 100% 

das crianças menores 2 anos; 

-Entendimento de toda equipe 

multiprofissional acerca das 

questões de vacinação (“Todos 

falando a mesma língua”) 

Político- articulação com escola, 

pastoral da criança, associação de 

moradores 

Cognitivo- Recursos Humanos 

capacitados; Formar multiplicadores 

em outros grupos, como grupo de 

idosos, etc. 

Organizacional- adequação de fluxos; 

captação da população para vacinação 

enquanto aguarda atendimento 

Recursos humanos para 

busca ativa (toda a equipe); 

vacinas e insumos 

disponíveis; e melhoria do 

acesso à vacinação 
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Juntamente com a elaboração do plano, por ocasião das discussões, foram levantados 

casos trazidos pela própria equipe, que envolviam questões sobre situação vacinal da 

clientela, como o caso da manicure, trazido pela ACS 1: 

Manicure era uma usuária cadastrada, portadora do vírus HIV. Mantinha 

acompanhamento regular de saúde no ambulatório de DST/AIDS do município, com o uso de 

antirretrovirais e demais cuidados de saúde para ela e seu parceiro, e exercia sua profissão de 

manicure normalmente no bairro, apesar de não ter o cuidado adequado com seu material de 

trabalho. Certo dia, a ACS 1 chegou em sua casa, a fim de realizar a visita domiciliar mensal, 

e a manicure estava atendendo um cliente. No exato momento em que a ACS adentrou o 

quintal, a manicure “tirou um bife”, ou seja, feriu o dedo do cliente com o alicate. Por saber 

que a ACS 1 conhecia sua condição de portadora do vírus HIV, a manicure demonstrou certo 

desconforto, pois a muitos clientes ela não contara, por medo de sofrer preconceito. Após a 

saída do cliente, ACS 1 procurou orientar a manicure quanto aos cuidados que esta deveria ter 

com seus clientes, quanto ao uso do material individual dos clientes e o seu próprio. Por ter 

sido impactada pelo caso, ACS 1 foi buscar informações na internet e descobriu que as 

manicures deveria ser imunizadas com a vacina hepatite B, sentindo a necessidade de ações 

elaboradas pela equipe, para esse público referentes à imunização das manicures do bairro. A 

equipe iniciou uma discussão sobre a necessidade de encontros para discussões de casos; e a 

dentista, juntamente com a enfermeira, manifestou a necessidade de encontros periódicos para 

discussões dos casos e elaboração de estratégias de enfrentamento. Ficou definido, em 

conjunto, que seria mensalmente, as quintas-feiras no horário das reuniões de equipe. 

A partir desse momento, foi proposta, pela pesquisadora, a elaboração de um 

instrumento juntamente com a equipe multiprofissional, para a ser utilizado nos encontros 

para desenvolvimento das ações de EPS (Apêndice 11.6), que se apresenta como subproduto 

da pesquisa. Os profissionais se disponibilizaram a aumentar a frequência das reuniões, de 

acordo com a necessidade e a urgência das demandas a serem discutidas, e, ao fim de cada 

reunião, será proposto o próximo tema para discussão, bem como os meios necessários para 

sua abordagem e leitura prévia acerca dos temas escolhidos.  

Nesse contexto, a pesquisadora entende que o desenvolvimento da função de 

planejamento de forma estratégica e participativa contribuirá para a mudança do quadro de 

OPVe ainda, para o desenvolvimento da EPS, no âmbito desta USF. 

Objetivou-se apresentar a aplicação e a utilidade de alguns procedimentos previstos 

no PES para estruturar e resolver problemas em uma USF, ao se apresentar este caso de 
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aplicação parcial do PES. Foi realizada a construção do fluxograma situacional, o 

levantamento dos nós críticos, a construção da árvore do problema e a elaboração do plano de 

intervenção. A implementação desses procedimentos permitiu, segundo os participantes, 

alcançar maior entendimento sobre a situação problemática tratada, atingindo, assim, o 

terceiro objetivo específico desta pesquisa.  

A construção do fluxograma situacional, por exemplo, permitiu debater e entender o 

problema, em termos de seu conteúdo e causas, e o levantamento dos nós críticos exigiu, dos 

participantes, maior reflexão quanto à intensidade da influência das causas na existência do 

problema e quanto ao domínio dos participantes sobre essas causas. Esses procedimentos e 

análises, por sua vez, facilitaram, posteriormente, a elaboração de um plano que de fato pode 

ser implementado. Destaca-se ainda, de acordo com o depoimento dos participantes, o fato 

das discussões orientadas pelas diretrizes do PES criarem, por si só, um clima de maior 

compartilhamento e comprometimento. 

Foi possível, através da metodologia, criar um espaço democrático para a equipe 

multiprofissional envolvida debater os problemas tratados e, nesse sentido, aplicar 

conjuntamente o pensamento crítico e reflexivo sobre os problemas, bem como compartilhar 

responsabilidades no desenvolvimento de ações para solucioná-los. Dessa forma, esses 

procedimentos do PES se revelaram, nos casos estudados, instrumentos úteis de planejamento 

no âmbito da ESF, contribuindo para a mudança de uma situação problema para uma 

realidade mais favorável. Além disso, foi possível gerar um sentimento de importância e 

valorização por parte desses profissionais, que puderam tratar os problemas formalmente e 

contribuir para o seu entendimento, e para a proposição de ações a serem implementadas para 

reverter a situação problemática. 

Dessa forma, foi estruturado o espaço para discussão das necessidades educativas 

dentro de uma lógica de EPS, e tais profissionais se comprometeram a pensar as ações de EPS 

também nos espaços não formais do seu cotidiano de trabalho. Por conseguinte, acredita-se ter 

atingido o objetivo geral do estudo qual foi: Propor uma experiência de EPS sobre OPV no 

contexto do Programa de Imunizações em uma USF da Baixada Fluminense. 

Observa-se que o processo vivenciado, nesse estudo, também se fundamenta na 

prática reflexiva de Schön (2000), uma vez que este propõe que se o profissional quiser tratar 

a prática de forma competente, deve fazê-lo, testando estratégias situacionais que ele próprio 

produz . 
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Enfim, para a pesquisadora, esse foi verdadeiramente o sentido deste estudo, buscar 

compromissos coletivos dos atores envolvidos nestes processos, que serão transformados em 

planos de ação para a EPS na unidade. A aplicação de estratégias metodológicas coletivas, 

como a aplicação simplificada do PES, através de encontros de discussão e reuniões de 

trabalho, propiciou aos participantes o diálogo e um encontro entre seus saberes e suas 

práticas profissionais. Ademais, o processo para a busca da incorporação da EPS não se 

esgota com estes encontros, tendo perspectiva de continuidade.  

  

8.1 PRODUTO E SUBPRODUTOS DA PESQUISA 

 

Como produto da pesquisa, apresenta-se o Plano de Intervenção proposto a partir do 

problema OPV, além da própria pesquisa, uma vez que trata-se de pesquisa-ação. Como 

subprodutos, apresentam-se: a elaboração de artigo de revisão integrativa (Capítulo 2); o 

instrumento de elaboração coletiva com a equipe multiprofissional, para desenvolvimento das 

ações de EPS, a partir do Caderno de Atenção Básica Educação Permanente, do Ministério da 

Saúde, para a ser utilizado nos encontros da equipe; além de portfólio com as etapas de 

elaboração das oficinas (Apêndice 11.6 e 11.7). 
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9 CONCLUSÃO 

 

As vacinas têm contribuído mais para a saúde mundial do que qualquer outra 

intervenção de saúde pública do século 21, prevenindo e diminuindo doenças que antes 

afetavam milhões de vidas anualmente. Observa-se que os avanços com relação aos 

conhecimentos, à tecnologia, e às coberturas vacinais foram sentidos, mas não foram 

suficientes para produzir plenamente o impacto desejado, especialmente dentro das unidades 

de saúde, na atuação da equipe multiprofissional, uma vez que permitem que oportunidades 

de vacinar sejam perdidas. 

O risco de aquisição de doenças imunopreveníveis, para a população, será 

minimizado através do conhecimento de saberes técnicos de um adequado estado de 

imunização, por meio de reflexão e transformação das práticas atuais vigentes, através da 

adoção de estratégias de Educação Permanente em Saúde na rotina desta USF. A EPS 

constitui-se, assim, em importante estratégia de enfrentamento de determinados problemas 

para a gestão local, auxiliando na formação de uma necessária rede de atenção à saúde. 

Nesse sentido, retomando a problemática cerne desta pesquisa, o envolvimento de 

toda a equipe multiprofissional nas atividades de vacinação, que contribui para a não 

ocorrência de OPV, verificando-se que a utilização do PES, promove a reflexão conjunta dos 

profissionais sobre as situações problemáticas tratadas, proporcionando-lhes um maior 

entendimento dessas situações, e a possibilidade de se obter alternativas de ações para revertê-

las. 

O estudo demonstrou que a maior parte da equipe multiprofissional tem 

conhecimento sobre OPV, questionando a situação vacinal da clientela enquanto esta aguarda 

atendimento, orientando sobre possíveis efeitos adversos decorrentes delas e reforçando a 

importância do retorno para continuidade do esquema vacinal.O estudo sinaliza problemas 

estruturais, quer sejam físicos, humanos, ou de insumos, apontando para a gestão deficiente de 

tais recursos, inclusive em nível local, comprometendo a assistência prestada à comunidade 

usuária desde serviço. Tais ações se relacionam à atitudes dos profissionais, e apontam a 

necessidade de qualificação, objetivando garantir a promoção da saúde da população, 

apresentando-se como os motivos principais que levam à ocorrência de OPV. A aplicação 

parcial do PES permitiu, segundo os participantes, alcançar maior entendimento sobre a 

situação problemática tratada, atingindo assim os objetivos específicos desta pesquisa.  
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Dessa forma, foi estruturado o espaço para discussão das necessidades educativas 

dentro de uma lógica de EPS, e os profissionais se comprometeram a pensar as ações de EPS 

também nos espaços não formais do seu cotidiano de trabalho. Por conseguinte, atingindo-se 

o objetivo geral do estudo, ao se Propor uma experiência de EPS sobre OPV, no contexto do 

Programa de Imunizações em uma USF da Baixada Fluminense. 

Ao se promover a participação de toda equipes de saúde e não apenas dos 

profissionais de enfermagem nas atitudes de vacinação, uma vez que todos fazem parte do 

processo de trabalho em saúde e estão em contato permanente com a clientela, desperta nestes 

a atenção quanto à situação vacinal da população atendida. 

Espera-se que os resultados aqui relatados possam mostrar-se úteispara o 

fortalecimento de ações preventivas e promocionais na Estratégia Saúde da Família e, 

principalmente, que possam contribuir para a buscada efetivação dos princípios de 

universalidade, equidade e integralidade do SUS. Neste sentido, reveste-se de fundamental 

importância a política de educação permanente como elemento-chave nas atividades de 

vacinação, de maneira a formar profissionais capazes de responder às demandas sociais, 

tomando decisões a favor da vacinação dentro do cotidiano das Unidades de Saúde da 

Família. 
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11 APÊNDICES 

 

 11.1 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do projeto: “A EDUCAÇÃO PERMANENTE NO CONTEXTO DAS PRÁTICAS DE 

VACINAÇÃO: MINIMIZANDO OPORTUNIDADES PERDIDAS” Pesquisadores 

Responsáveis:Prof. Dr. Marcos Paulo Fonseca Corvino e Mestranda Suellen Gomes Barbosa 

Assad  

Instituição a que pertencem os Pesquisadores Responsáveis: Universidade Federal Fluminense/ 

Mestrado Profissional em Ensino na Saúde 

Telefones para contato: (021) 26534736 / (021) 98282447 

Nome do voluntário:_______________________________________________________________ 

Idade:___________anos       R.G.:____________________________________ 

O Sr. (ª) está sendo convidado para participar do projeto de  pesquisa  “A EDUCAÇÃO 

PERMANENTE NO CONTEXTO DAS PRÁTICAS DE VACINAÇÃO: MINIMIZANDO 

OPORTUNIDADES PERDIDAS”, de responsabilidade dos pesquisadores Suellen Gomes Barbosa 

Assad e Marcos Paulo Fonseca Corvino. 

Sendo as Oportunidades Perdidas de Vacinação um processo que ocorre com certa frequência 

e na maioria das vezes sem ser notado pelos profissionais de saúde atuantes nas unidades de saúde da 

família, é extremamente importante identificar conhecimento que estes possuem acerca do fato. Estas 

constantes falhas põem em risco a saúde da população que deixa de receber o direito de se proteger 

contra diversas doenças, comprometendo desta forma a qualidade dos serviços que são prestados a 

comunidade, sendo imprescindíveis ações de Educação Permanente em Saúde para transformação de 

tal realidade.  

Esta pesquisa tem como objetivos: Desenvolver uma experiência de EPS sobre OPV no 

contexto das práticas de vacinação em uma unidade de saúde da família da Baixada 

Fluminense;Identificar o conhecimento dos profissionais de saúde atuantes nesta USF; e Identificar os 

motivos que levam à ocorrência de oportunidades perdidas de vacinação relacionadas à estes  

profissionais; além da elaboração de um plano de intervenção e de um jogo didático, visando a  

sensibilização da população usuária desta unidade de saúde sobre a importância da vacinação.  

Para a coleta dos dados será aplicado um questionário com perguntas abertas e fechadas que 

possa ajudar a alcançar os objetivos da pesquisa, e posterior participação em oficinas de educação 

permanente, na própria unidade de saúde em que atua. Sua participação não terá nenhum ônus 

econômico e as informações obtidas serão utilizadas somente para fins científicos, apresentação em 

eventos e/ou publicação em periódicos e/ou livros; respeitando-se em todo o momento o seu 

anonimato. Os riscos relacionados com a sua participação são mínimos. Caso apresente algum 

problema no decorrer da aplicação do questionário ou das oficinas que lhe cause emoções 

desconfortantes será prestado apoio, respeitando este momento e sua decisão quanto à continuidade da 

aplicação do questionário e da participação nas oficinas, podendo ser interrompida, remarcada ou 

mesmo cancelada a sua participação, sem que isso lhe traga qualquer prejuízo.  

 

Eu____________________________________RG____________________ declaro ter sido 

informado e concordo com sua participação, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descritos. 
Niterói,_______ de ___________________ de ______________. 

_____________________________________            _________________________________________ 

Assinatura do entrevistado                              Assinatura do responsável pela pesquisa 
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11.2  QUESTIONÁRIO 

 

Instituição de formação: ____________________Data___/___/___Idade:____ 

Categoria Profissional:_________Atua em sala de vacinas?   (   ) Sim   (   ) Não 

Há quanto tempo?_____________ 

 Segundo o Ministério da Saúde (2001), toda circunstância na qual uma pessoa 

pertence a um grupo de risco, e encontra-se disposta a receber o benefício da vacinação, 

comparece em uma unidade de saúde e não é vacinada constitui uma Oportunidade Perdida de 

Vacinação (OPV). Baseando-se no conceito de Oportunidade Perdida de Vacinação do 

Ministério da Saúde, responda: 

1) Você sabe o que é Oportunidade Perdida de Vacinação?( ) Sim   ( ) Não 

 

2) Você pergunta sobre a situação vacinal do cliente enquanto ele aguarda qualquer tipo de 

atendimento, ou durante o atendimento que você realiza?(  ) Sim  (  ) Não 

 

3) Você reforça a importância do retorno para a continuação do esquema vacinal?  

( ) Sim  ( ) Não 

 

4) Você vacina, ou indica o benefício a crianças resfriadas, com tosse ou que apresentam 

vômito ou diarreia? (  ) Sim  (  ) Não 

 

5) Você acha que OPVs ocorrem com frequência nesta unidade? ( ) Sim  ( ) Não Por quê? 

___________________________________________________________________________ 

6) Você administra, ou indica, a vacina BCG ou tríplice Viral em dias pré-estabelecidos? 

(  ) Sim  (  ) Não. Por quê? 

___________________________________________________________________________ 

7) Você sabe orientar as mães a respeito das reações que podem resultar das vacinas? 

(  ) Sim  (  ) Não 

 

8) Você já recebeu atualização sobre o tema Vacinação? (   ) Sim (   ) Não. Há Quanto tempo? 

___________________________________________________________________________ 

9) Foi suficiente para sua rotina de trabalho?(   ) Sim   (   ) Não 

 

10) Considera este um tema importante?(  ) Sim   (  ) Não. Por quê? 

___________________________________________________________________________ 

11) O tema interfere com a assistência que você, enquanto profissional, presta à população?   

(  ) Sim   (  ) Não. Por quê? 

___________________________________________________________________________ 

12) Você reflete sobre tais ações durante sua rotina de trabalho?(  ) Sim   (  ) Não. Por quê? 

___________________________________________________________________________ 

13) Você compartilha tais situações perdidas com seus colegas de trabalho? 

(  ) Sim   (  ) Não. Por quê? 

___________________________________________________________________________ 

14) O que você acha que pode fazer para diminuir a ocorrência de oportunidades Perdidas? 

___________________________________________________________________________ 
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11.3 TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGEM 

 

 

 

Eu,________________________________________________,(Nacionalidade)___________

_______________, (Profissão)__________________________, portador do 

RG___________________________________, inscrito sob CPF_______________________ 

Residente à__________________________________________________, Cidade_________, 

AUTORIZO o uso de minha imagem para ser utilizada no projeto de Dissertação do Mestrado 

Profissional em Ensino na Saúde, da Universidade Federal Fluminense, desenvolvido nesta 

unidade de saúde da família, pela pesquisadora Suellen Gomes Barbosa Assad, intitulado A 

EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE NO CONTEXTO DO PROGRAMA DE 

IMUNIZAÇÕES: MINIMIZANDO OPORTUNIDADES PERDIDAS, seja esta destinada à 

divulgação ao público em geral e/ou apenas para uso interno desta instituição, desde que não 

haja desvirtuamento da sua finalidade. A presente autorização é concedida à titulo gratuito, 

abrangendo o uso da imagem acima mencionada em todo o território nacional e no exterior. 

Por esta ser a expressão de minha vontade, declaro que autorizo o uso acima descrito sem que 

haja nada a ser reclamado a titulo de direitos conexos à imagem. 

 

 

Duque de Caxias, __________ de _____________________________ de 2014. 

 

 

 

 

 

Assinatura 
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11.4 MATRIZ PARA ELABORAÇÃO DO FLUXOGRAMA SITUACIONAL 

  

Este instrumento foi elaborado com base no artigo "Utilização da Metodologia 

“Planejamento Estratégico Situacional” para a Estruturação de Problemas em uma Prestadora 

de Serviços de Manutenção Elétrica, Instrumentação e Mecânica", de Rieg et al. (2012): 
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11.5 MATRIZ PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE INTERVENÇÃO 

 

Nó 

Crítico 

Operação/Projeto (Nome 

Fantasia) 

Resultados 

Esperados 

Recursos 

Necessários  

Produtos 

Esperados 
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11.6 INSTRUMENTOPARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE EPS 

 

Este instrumento foi elaborado em conjunto com a Equipe multiprofissional da ESF, a 

ser utilizado nos encontros para desenvolvimento das ações de EPS, baseado no Caderno de 

Atenção Básica Educação Permanente (BRASIL, 2000), do Ministério da Saúde; a partir do 

levantamento das necessidades dos profissionais e da comunidade: 

 

RESPONSÁVEL: 

CARGA HORÁRIA POR ENCONTRO: 

LOCAL: 

OBJETIVOS: 

TEMA 

 

 

 

FREQUENCIA 

 

 

 

METODOLOGIA UTILIZADA 

 

 

 

RECURSOS UTILIZADOS 

 

 

 

GRADE PROGRAMÁTICA 

 

 

 

MECANISMOS DE 

AVALIAÇÃO 
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11.7 PORTFÓLIO DE ELABORAÇÃO DAS OFICINAS 

 

OBJETIVO: Exposição das Etapas de elaboração de oficinas de PES como proposta de EPS 

na USF. 

 

LocaL e Data: USF/ Taquara/ Duque de Caxias/ RJ/ 2014-2015 

 
 

Primeiro Momento: Dinâmica da Bagunça: 
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   O Início... A Proposta do Plano 

 
 

 
 

 



111 
 

Estreitando Laços... 

 
 

 

Desenvolvendo a Experiência... 
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     4ª Etapa: Refletindo a Prática!!! 

 
 

 

 
    E Continua... 
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12 ANEXOS 

12.1 PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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12.1 AUTORIZAÇÃO PARA PESQUISA NO MUNICÍPIO DE DUQUE DE    CAXIAS 
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“O Senhor me ajudou; por isso, o meu 

coração está feliz, e eu canto hinos em seu 

louvor.” 

                      Salmo 28.7 

 


