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RESUMO 

 

A hepatite B e a tuberculose podem ser evitadas através da imunização. No entanto, 
observou-se durante estágios da Graduação que há atraso do esquema de imunização, 
verificado nos registros das cadernetas de saúde das crianças. Uma vez que o esquema básico 
de imunização tem por objetivo reduzir a morbimortalidade infantil é importante que a 
população faça aderência ao Programa Nacional de Imunização cujo objetivo é controlar e ou 
erradicar as doenças infecto-contagiosas e imunopreviníveis. Os pais, e na nossa sociedade 
principalmente as mães, são responsáveis pelo cumprimento do calendário de vacinação assim 
busca-se conhecer quais saberes (conhecimentos) as mães primíparas possuem sobre as 
vacinas: contra hepatite B e a BCG e verificar quais estratégias de educação em saúde os 
profissionais de enfermagem estão utilizando para informar as mães sobre a importância da 
vacinação contra hepatite B e BCG. O objeto de estudo é o conhecimento de mães primiparas 
sobre estas duas vacinas recebidas nas primeiras 24h de vida. Trata-se de pesquisa qualitativa, 
do tipo descritivo exploratório. O cenário foi o Centro Municipal de Saúde Alice Toledo 
Tibiriçá. Os sujeitos foram 30 primiparas, voluntárias, com idade acima de dezoito anos que 
responderam a entrevista semi-estruturada. Este estudo justifica-se por ser de grande valia 
para assegurar o direito do recém-nascido por acreditar que a mãe instruída sobre a 
importância e como proceder com a vacinação de seu filho, irá procurar com menor 
frequência os serviços de saúde com seu filho doente e ajudará na redução da mortalidade 
infantil. Os resultados mostram que as primiparas detêm algum tipo de saber sobre as vacinas 
em questão, mesmo que não conheçam a real importância e proteção que as mesmas conferem 
à saúde das crianças. Este fato aponta que a ação do enfermeiro deve ser intensificada em 
relação à educação em saúde sobre imunização para população. Conclui-se que há uma 
carência de orientação para as primiparas levando-as à compreensão limitada sobre o processo 
de imunização, gerando o descumprimento do calendário de vacinação. Isto implica 
diretamente na formação de enfermeiros que devem aumentar o numero de atividades 
educacionais no sentido de permanecerem alertando a população para que se comprometa 
com a vacinação infantil. 
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ABSTRACT 

 

The hepatitis B and the tuberculosis can be prevented through the immunization. 
However, during the Graduation internship, it was noted, through the Child Health Handbook, 
the delay in the immunization scheme.  Once, the basic immunization scheme aims to reduce 
the infant morbmortality, it is important that the population joins to the Immunization 
National Program, whose objective is control and/or eradicate the infectious and preventable 
diseases. The fathers and, in our society, mainly the mothers, are responsible by the 
compliance to the vaccination calendar. So, it seeks to know the awareness that the 
primigravid has about hepatitis B and BCG’s vaccination; and verify which health education’s 
strategies, the nurses are using to inform the mothers about the importance of hepatitis B and 
BCG’s vaccination. The study object is the knowledge of the primigravid about these two 
vaccines, that have to be received in the first 24 hours of age. It is a qualitative research, and 
its type is the descriptive and exploratory. The background was Alice Toledo Tibiriçá 
Municipal Health Centre. The subjects were volunteer mothers, primigravids, with legal age, 
that answered a semi-structured interview. This study is justified, and has a high regard, 
because it ensures the newborn right, and it is believed that when the mothers are instructed 
about the importance of how to proceed with the vaccination of their children, rarely they will 
search the health services, with their sick children. And it will help with the reduction of the 
infant mortality. The results show that the primigravids have some knowledge about the 
presented vaccines, even if they don’t know the importance and protection that the vaccines 
give to the child’s health. This occurrence indicates that the nurse’s performance should be 
intensified to the health education about the population’s immunization. It is concluded that 
there is a lack of orientation among the primigravids, that make them to have a limited 
comprehension about immunization process, thereby generating the non-compliance of the 
immunization scheme. This involves directly the nurse’s formation, that should increase the 
number of educational activities to alert the population about the commitment with the infant 
vaccination.     
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1. 
 
 

INTRODUÇÃO 

Durante o ensino teórico-prático das disciplinas Saúde da Mulher II e Saúde da 

Criança realizado respectivamente no Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), 

Hospital Maternidade Oswaldo Nazareth e no Posto de Saúde do Badú, por serem disciplinas 

obrigatórias e pertencentes ao Curso de Graduação em Enfermagem e Licenciatura da 

Universidade Federal Fluminense, tive a oportunidade de conversar com mães que 

apresentaram conhecimento restrito sobre a importância da prevenção de patologias através 

das vacinas.  

Observou-se, também, ainda que empiricamente, que a caderneta de saúde das 

crianças apresentava o esquema de imunização básico atrasado e sem a adequada sequência. 

Ao pensar sobre o assunto, estabeleci como ação investigativa o conhecimento das mães 

acerca da importância da imunização básica infantil (IBI). 

Tal preocupação fundamenta-se na ação de atenção básica de saúde proposta pelo 

Ministério da Saúde (MS) no Programa Pacto pela Vida, cujo incremento se dá através de 

outro programa iniciado em 2011 e intitulado Rede Cegonha que une dois grupos humanos, 

quais sejam: mulheres-mães e crianças até dois anos de idade.  

As autoridades de saúde do Brasil estabeleceram esquema de imunização básico para 

redução da morbimortalidade infantil. Contudo, caso a população não faça aderência às idéias 

propostas pelo MS, os profissionais de saúde avançam pouco para assegurar a imunização 

infantil. Depende da mãe e da família a adoção de controle do esquema vacinal da criança. 

Em 1973 foi estabelecido o Programa Nacional de Imunização (PNI) com o objetivo 

de controlar ou erradicar doenças infecto-contagiosas e imunopreveníveis tais como a 

Tuberculose e a Hepatite B e, assim contribuir para a queda da mortalidade infantil (BRASIL 

(a). 

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=hospital+da+pra%C3%A7a+xv&source=web&cd=2&ved=0CCoQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.sms.rio.rj.gov.br%2Fondeser%2Fpublico%2Fondeser_pub_consulta_unidade.php%3Fselunidade%3D738&ei=cQYPT6yQEoeugwfGw4SKBw&usg=AFQjCNHhAp_E9EqXzgK2yZU5kIUs8HG-vg�
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Entretanto, devido à institucionalização do parto, os profissionais de saúde vêm 

assumindo nas maternidades o início da vacinação e trabalho de educação em saúde no 

sentido de conscientização da mãe a respeito da IBI. As vacinas abordadas neste estudo são 

aquelas que devem ser administradas nas primeiras 24h de vida do recém-nascido: a vacina 

contra a tuberculose (BCG - Bacilo de Calmette-Guérin) e a contra a Hepatite B. 

A vacinação completa confere imunização individual e coletiva contra diversas 

doenças, reduzindo a circulação de agentes infecciosos, por ser recurso preventivo de extrema 

importância (TEMPORÃO1

O não cumprimento do calendário básico de vacinação pode causar diversos agravos, 

que podem se reverter em graves problemas de saúde pública, uma vez que as crianças são 

mais susceptíveis às doenças do ponto de vista imunológico (RAMOS et al, 2010, p. 55). 

, 2003 apud OLIVEIRA, 2010, p.134). 

Um controle social criado com os dados da IBI foi o Cartão da Criança, implantado 

em 2005 pelo Ministério da Saúde, que reúne os registros: história obstétrica e neonatal, 

indicadores de crescimento e desenvolvimento, aspectos da alimentação, dados de saúde 

bucal, auditiva e visual, intercorrências clínicas e orientação e o próprio cartão de vacina 

(GOULART, 2008, p. 108). 

No Cartão da Criança são referidas como vacinas obrigatórias: a BCG, Hepatite B, 

Tetravalente (DTP + Hib), VOP vacina oral contra a pólio, Sabin (VOP), vacina oral contra 

rotavírushumano(ORH), Febre amarela(SRC), tríplice viral (MMR) e DTP (tríplice bacteriana 

(DTP). 

Segundo Basta (2006, p.456 e 457) no Rio de Janeiro, no início do século XX a 

Tuberculose era considerada a principal causa de morte, identificada pelos médicos como uma 

doença ligada às péssimas condições de nutrição, de vida e de trabalho. E a infecção pelo 

vírus da hepatite B (VHB) é um dos mais sérios problemas de Saúde Pública no mundo 

(FONSECA, 2007, p. 672). Um milhão de pessoas ao redor do mundo morre anualmente em 

conseqüência de doença hepática crônica B (LEE2

Embora a vacinação de lactentes seja uma ação relevante para prevenção de doenças 

infectocontagiosas, alguns dados epidemiológicos, comentados pela mídia, mostram que 

, 1997 apud FONSECA, 2007 p.672). 

O PNI propõe reduzir a mortalidade por meio de estratégias de ações preventivas que 

incentivam a vacinação, como às campanhas e a busca ativa de pais e/ou cuidadores para a 

vacinação de rotina (TEMPORÃO, 2003 apud OLIVEIRA, 2010, p. 134). 

                                                           
1 TEMPORÃO, J.G. op. cit. O Programa Nacional de Imunização (PNI): origens e desenvolvimento. HistCiênc 
Saúde-Manguinhos, v. 10, p. 601-17, 2003. 
  2 LEE, W. M. Hepatitis B vírus infection. The New England Journal of Medicine 337: 1773-1745, 1997. 
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grande parte da população ainda tem se infectado pelo Mycobacterium tuberculosis e pelo 

vírus da hepatite B. 

Estudo realizado por Luna et al (2009, p.1015) mostra que a vacina contra hepatite B 

tem induzido uma resposta protetora em mais de 95% das crianças. Pois, em 2010 o número 

de casos confirmados de hepatite B correspondeu a 104.454, cuja maior proporção centrava-

se em indivíduos com 4 e 11 anos de idade, isto é: cerca de (53,4%)  da população infantil 

(BRASIL, 2011 (b), p. 21 e 26). 

Embora o número de casos de tuberculose tenha reduzido para 70.601 entre 2008 e 

2010 ela continua sendo um dos principais problemas de saúde pública do Brasil (BRASIL, 

2011 (c)). 

Observa-se que mesmo com a melhoria dos índices de cobertura vacinal no Brasil “em 

menores de um ano de idade, o país vem alcançando 100% de cobertura vacinal contra a 

tuberculose” ainda há uma parcela da população infantil vacinada inadequadamente (BRASIL 

(d)). 

Acredita-se que diversos são os fatores que acarretam o não cumprimento do 

calendário de vacinas por parte da população como: crenças, cultura, valores e experiência, 

Sousa (2003, p. 98). Ou ainda (SOUZA, 2006) cita que as reações adversas provocadas pelas 

vacinas geram medo e desconfiança nas mães. Além da falta de conhecimento que as mesmas 

possuem sobre as vacinas que seus filhos tomaram. 

Em torno do conhecimento adquirido ou não pelas mães, Sousa (2003, p.99) refere que 

o profissional de enfermagem tem o papel de orientá-las e prestar assistência em condições 

seguras, com responsabilidade e respeito. Barbosa (2004, p.10) acrescenta que este deve 

intervir no processo saúde doença, possibilitando as mães um comportamento saudável e 

participativo para compreensão sobre vacinação e imunização. 

Não podemos deixar de lado as experiências e valores das mães que constroem saberes 

que influenciam suas atitudes. Por outro lado, na qualidade de profissionais de saúde, há 

necessidade de troca de saberes para gerar conhecimento, através do diálogo entre profissional 

e usuária dos serviços de saúde, possibilitando amplitude de conhecimento e ensino e 

aprendizagem a ambos, no processo de cuidar da criança. 

Diante do exposto surgiram questionamentos relacionados à necessidade de pesquisar 

e investigar sobre o atraso na realização das vacinas contra hepatite B e BCG constantes nas 

cadernetas de saúde das crianças e a contribuição do profissional de enfermagem para intervir 

nesta situação.  
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1.1 PROBLEMA 
 

Ao relembrar a vivencia do ensino teórico-prático em buscar informações sobre o tema 

junto ao grupo de mulheres primíparas delimitou-se o seguinte problema de pesquisa: Quais 

saberes (conhecimentos) as mães possuem sobre a vacina contra Hepatite B e a vacina BCG, 

recebidas pelas crianças nas primeiras 24h de vida? 

 

1.2 OBJETO DE ESTUDO 
 

Tem-se como objeto de estudo estabelecido: Os saberes (conhecimento) das mães 

primíparas sobre as vacinas contra Hepatite B e BCG recebidas pelas crianças nas primeiras 

24h de vida. 

 

1.3 HIPÓTESES 
 

Como hipóteses pensam-se: 
        H1- As mulheres não recebem informações durante o pré-natal a respeito das 

vacinas e do esquema básico de imunização infantil. 

        H2- As estratégias de educação em saúde sobre vacinação infantil não atingem as 

gestantes e por esse motivo as mães não valorizam o esquema vacinal. 

 

1.4 QUESTÕES NORTEADORAS 
 

Muito se fala na mídia escrita e falada a respeito da mortalidade infantil nos dois 

primeiros anos de vida. Porém, o trabalho de conscientização de como se previne algumas 

doenças infantis, através de vacinas, é mais enfatizado a partir do nascimento da criança, 

levando a mãe e familiares ao descompasso do calendário de vacinações. Isso porque se o 

parto ocorre em instituição da rede pública a criança recebe pelo menos a vacinação contra a 

Hepatite B ao nascer e, a mãe recebe a orientação que entre o terceiro e o sétimo dia de vida 

do bebê ela deverá comparecer a Unidade Básica de Saúde para que seja realizada a Triagem 

Neonatal e prioritariamente no primeiro mês de vida a vacinação de BCG.  

Se o parto ocorre na rede suplementar, as vezes, se cobra da família o pagamento da 

vacina contra Hepatite B e posteriormente (as vezes até trinta dias de nascido) a família 

pagará, em unidade particular de vacinação, a administração de BCG. 
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Sabe-se que é direito de todos e dever do Estado às ações geradoras de saúde da 

população e nestas se encontra a imunização básica. Dessa forma questiona-se: 

Que saberes (conhecimentos) as primíparas possuem sobre a vacina contra Hepatite B 

e BCG recebidas pelos recém-nascidos nas primeiras 24h de vida? 

Quais as estratégias utilizadas pelos profissionais de enfermagem para a educação em 

saúde a esse respeito? 

 

1.5 OBJETIVOS 
 

Geral: 

Saber quais (saberes) conhecimentos as mães primíparas possuem sobre as vacinas: 

contra hepatite B e a BCG. 

 

Específico: 

Verificar quais estratégias de educação em saúde os profissionais de enfermagem 

estão realizando junto às mães primíparas para promover conhecimento sobre a importância 

de vacinarem seus filhos contra hepatite B e tuberculose. 

 

1.6 JUSTIFICATIVA 
  

A hepatite B e a tuberculose são doenças que podem ser evitadas através da 

imunização, reduzindo a mortalidade infantil, e estão disponíveis nos postos de saúde, assim 

não se justifica a morte de nenhuma criança por doença para a qual se dispõe de vacinas. 

As causas de mortes evitáveis ou reduzíveis são definidas como aquelas preveníveis, 

total ou parcialmente, por ações efetivas dos serviços de saúde que estejam acessíveis em um 

determinado local e época, elas se classificam segundo as diversas ações que podem ser 

realizadas para reduzi-las e/ou eliminá-las, de acordo com o estágio da tecnologia médica 

atual (MALTA et al, 2007).  

Apesar da redução observada nas mortes infantis nas últimas décadas, o elenco de suas 

causas ainda contém as consideradas evitáveis pela atenção à saúde, consoante o padrão 

tecnológico de intervenção do Sistema Único de Saúde. A mortalidade infantil decorrente 

dessas causas diminui 50% no período de 1996 a 2007, ao passar de 17,5 para 8,7 óbitos por 

mil nascidos vivos, mas ainda representam dois terços do total das mortes infantis em mil 

nascimentos em 2007 (MALTA; DUARTE, 2007). 
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De 1996 a 2007, decresceram os óbitos por todos os tipos de causas evitáveis, em 

especial as reduzíveis por adequada atenção à mulher no parto, que diminuíram em 66,5%. 

Também perderam expressão as causas reduzíveis por ações adequadas de promoção à saúde 

(64,7%) e de diagnóstico e tratamento (58,8%). A menor redução se deu entre as mortes 

evitáveis por meio da adequada atenção ao recém-nascido, que constituíram, em 2007, o 

grupo de maior importância entre os óbitos infantis (idem). 

Além de ser direito de todos e de grande importância para o recém-nascido assegurado 

pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei n 8.069, de 13 de julho de 1990, a 

vacina é um recurso preventivo, devendo a mãe ser instruída sobre a mesma. Logo, este 

estudo justifica-se por acreditar que a mãe sendo instruída sobre a importância e como 

proceder a respeito da vacinação de seu filho irá procurar com menor freqüência os serviços 

de saúde com seu filho doente e ajudará na redução da mortalidade infantil por estas doenças. 

Esta proposta de pesquisa se insere no Grupo de Pesquisa CNPq Saúde Integral da 

mulher e do Recém Nascido, coordenado pela Dra Helen Campos Ferreira, cujo Núcleo de 

Pesquisa e Extensão em Atenção à Saúde Integral da Mulher, Criança, Adolescente e 

Coletiva, do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Psiquiátrica da EEAAC/UFF, 

refere a linha de pesquisa de no 1 - Atenção à saúde dos seres humanos, no ciclo vital, nas 

dimensões do cuidar /cuidado na saúde.  

Nesta linha propõe-se a interdisciplinaridade na atenção à saúde da pessoa, família e 

comunidade, nas diversidades dos saberes e práxis do cuidar. O processo do cuidar a partir do 

uso de tecnologia que gere produção de conhecimento e promoção da saúde. Com este estudo 

permite-se oferecer assistência sistematizada e mais digna para a sociedade, melhorando a 

cobertura vacinal dos recém-nascidos e melhoria da educação em saúde por parte dos 

profissionais que cuidam das mulheres-mães quer no pré-natal, no pós-parto e no puerpério. 

 

1.7 RELEVÂNCIA 
 

Este estudo é relevante por existir a necessidade de maior compreensão acerca do 

conhecimento de mães primíparas sobre a vacina contra hepatite B e BCG administradas nas 

primeiras 24h de vida do recém-nascido, uma vez que elas são as responsáveis pelo 

cumprimento do calendário de vacinação contribuindo para a redução da procura ao serviço 

de saúde e redução da mortalidade infantil, acreditando-se que o conhecimento da mãe pode 

influenciar nesse processo.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.069-1990?OpenDocument�
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Segundo Queiroz (2009, p.130) o enfermeiro é responsável pela área de imunização, 

envolvendo aspectos administrativos e técnicos da sala de vacinas.  

Também responde pela supervisão da equipe, por orientar o paciente quanto às 

possíveis reações adversas, sobre o registro, treinamento da equipe, dentre outras, tornando 

sua atuação na sala de vacinas relevante para o funcionamento adequado da mesma (idem, 

2009, p.127 e 130). 

 

1.8 ABRANGÊNCIA 

  

Por ser uma área que muito me interessa, esta pesquisa irá contribuir para minha 

formação acadêmica, ou seja, para que eu possa me transformar em uma enfermeira 

qualificada na área de vacinação e contribuir para educação em saúde realizando ações 

efetivas. 

A pesquisa contribuirá também para aprimorar meu conhecimento sobre hepatite B e 

tuberculose e a importância da prevenção de ambas, me tornando capaz de realizar um 

atendimento qualificado e contribuir para o conhecimento de mães primíparas visando 

diminuir a mortalidade infantil com maior número de crianças vacinadas. 

Já para os profissionais de enfermagem irá auxiliar quanto à importância do seu 

processo de trabalho no: pré-natal, enfermarias de pós-parto e sala de vacinação, voltado para 

ações educativas de forma a ampliar o conhecimento de mães sobre a vacinação infantil. 
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2. 

• acidentes perfuro-cortantes. 

REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 PREVENÇÃO E ESQUEMA DE IMUNIZAÇÃO PARA TUBERCULOSE E 
HEPATITE B 

 

Desenvolvida no inicio de 1980, a primeira vacina contra hepatite viral foi contra o 

vírus da hepatite B (VHB) chamada vacina recombinante contra hepatite B, do Instituto 

Butantan (VrHB-IB), feita com plasma humano e posteriormente por uma técnica de ácido 

desoxido ribonucleico (DNA) recombinante (FERREIRA; SILVEIRA, 2006, p. 56). 

A vacina VrHB-IB certificada em 1998 para uso no país vem sendo amplamente 

utilizada pelo PNI e aliada ao programa de vacinação universal de menores de um ano em 

estratégias de campanhas (LUNA, 2009, p. 1015 e 1016). Pois, quando os recém-nascidos 

entram em contato com os vírus B há 90% de chance de se tornarem cronicamente infectados 

(FERREIRA; SILVEIRA, 2004, p. 478 e 479). 

Conforme Brasil (2005 (e), p. 24) a hepatite B é transmitida por meio de:  

• relações sexuais desprotegidas, pois o vírus encontra-se no sêmen e secreções 

vaginais. Há que se considerar que existe um gradiente de risco decrescente desde o sexo anal 

receptivo, até o sexo oral insertivo sem ejaculação na boca; 

• realização dos seguintes procedimentos sem esterilização adequada ou utilização de 

material descartável: intervenções odontológicas e cirúrgicas, hemodiálise, tatuagens, 

perfurações de orelha, colocação de piercings; 

• transfusão de sangue e derivados contaminados; 

• uso de drogas com compartilhamento de seringas, agulhas ou outros equipamentos; 

• transmissão vertical (mãe / filho); 

• aleitamento materno e 
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França et al (2009, p. 263) esclarecem que um dos fatores determinantes na redução 

do Coeficiente de Mortalidade Infantil é a vacinação infantil no primeiro ano de vida para 

prevenção de várias doenças transmissíveis. 

No primeiro ano de vida a criança corre um maior risco de morte devido à 

vulnerabilidade das condições de vida (idem, 2009, p. 261), logo é imprescindível a 

imunização dos recém-nascidos para prevenir possíveis contaminações no início da vida 

(FERREIRA; SILVEIRA, 2006, p. 60). 

Segundo Ferreira e Silveira (2004, p. 481) as estratégias utilizadas para eliminar a 

transmissão viral são constituídas por quatro componentes: 

• prevenção de infecção perinatal, através de triagem materna e de profilaxia pós-

exposição dos recém-nascidos de mães AgHBs +; 

• vacinação contra hepatite B de todas as crianças, visando prevenir a infecção na 

infância e em idade mais avançada; 

• vacinação dos adolescentes que não foram protegidos; 

• vacinação de indivíduos pertencentes a grupos de risco. 

As principais intenções da vacinação contra VHB são prevenir a doença aguda, evitar 

a cronificação da hepatopatia e sua evolução para cirrose e/ou hepatocarcinoma e contribuir 

para minimizar a transmissão viral (idem, 2006, p. 60). 

Conforme Luna et al (2009, p. 1015) o esquema de imunização para hepatite B 

recomenda três doses, administradas de maneira intramuscular (IM) não podendo ser 

realizada nos glúteos em zero, um e seis meses conforme o calendário básico de vacinação da 

criança. 

De zero aos dezesseis anos, os níveis de proteção alcançados com a vacina são de 16 a 

40% após uma única dose, 80 a 95% depois de duas doses e 98 a 100%, seguindo três doses 

(DAVIS3

Com o passar do tempo, os títulos de anticorpos decaem e até se tornam 
indetectáveis, contudo a proteção contra doença sintomática e infecção crônica 
permanece, demonstrando que a vacina induz memória imunológica com eficácia de 
80% a 100% naqueles que recebem o esquema completo (AMERICAN ACADEMY 
OF PEDIATRICS

, 2005 apud FERREIRA; SILVEIRA, 2006, p. 61). 

 
 

4

                                                           
3 DAVIS, J.P. Experience with hepatitis A and B vaccines. Am J Med. 2005: 118 Suppl 10A:7S-15S. 
     4 American Academy of Pediatrics.2000 Red Book.Report of the Committee on Infectious Diseases.25th ed. 
Elk Grove Village: American Academy of Pediatrics; 2000. 
 

, 2000 apud SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 
2006, p. 288). 
 



 
 

 
 

19 

Em 1921 a vacina BCG foi obtida por Albert Calmette e Camille Guerin após treze 

anos de estudo com uma cepa isolada desde 1908 (BARRETO; PEREIRA; FERREIRA, 

2006, p. 46). 

No Brasil a vacina BCG foi instituída em 1925 por influencia do Prof. Arlindo de 

Assis com a cepa Moreau, usada até 1973 por via oral. Após, por determinação do Ministério 

da Saúde (MS), passou a ser administrada por via intradérmica (SANT’ANNA; FERREIRA, 

2007, p. 51). 

Em 1993 a tuberculose tornou-se uma emergência mundial e o Brasil está entre os 22 

países com concentração de 80% dos casos estimados, sendo que em 2002 foram notificados 

81.034 casos novos. Verifica-se que a maior taxa de incidência tem ocorrido no Estado do Rio 

de Janeiro, onde também se observa a maior taxa de mortalidade (7,0/100 mil habitantes), 

sendo o sexo masculino o mais atingido (HIJJAR, 2005, p. 348). 

O Ministério da Saúde (BRASIL, 2005 (f), p. 734) coloca que “a infecção pelo bacilo 

da tuberculose pode ocorrer em qualquer idade, mas no País geralmente acontece na infância” 

cuja vacinação é prioritariamente indicada para as crianças de 0 a 4 anos de idade, sendo 

obrigatória para menores de um ano, como dispõe a Portaria nº 452, de 6/12/76, do MS 

(BRASIL, 2005 (f), p. 754). 

Sua transmissão ocorre de pessoa a pessoa, através do ar. A fala, o espirro e, 

principalmente, a tosse de um doente de Tuberculose Pulmonar bacilífera lança no ar 

gotículas contendo no seu interior o bacilo (BRASIL, p. 403, 2010). 

Em relação ao efeito protetor da primeira dose da vacina BCG estudos experimentais e 

observacionais realizados em diversos países mostram proteção superior a 80% com 

diferentes cepas da vacina BCG (COSTA5

Diz-se ainda que a duração do efeito protetor da BCG declina com o tempo e que a 

revacinação não é recomendada pela ausência de proteção (STERNE

; ELA; PINTO, 1991 apud PEREIRA, 2007, p. 61) 

No entanto Barreto, Pereira e Ferreira (2006, p. 46) dizem que há controvérsias na 

literatura sobre a proteção atribuída pela primeira dose da vacina BCG contra formas graves e 

disseminadas de Tuberculose (TB) em crianças, como: meningite, miliar e pulmonar. 

6

                                                           
5COSTA, M.C.N; MOTA, E.L.A; PINTO, L.LS. Efeito protetor do BCG intradérmico na Meningite 
Tuberculosa. BolOfSanitPanam. 1991; 110: 26-32. 
  6STERNE, J.Á; RODRIGUES, L.C; GUEDES, I.N.Does the of BCG decline with time since vaccination? Int J 
Tuber Lung Dis. 1998:2;200-7. 

; RODRIGUES; 

GUEDES, 1998 apud BARRETO; PEREIRA; FERREIRA, 2006, p. 47 e 48). 
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Diante deste impasse avanços e esforços vem sendo desenvolvidos para elaboração de 

uma nova vacina que venha substituir a BCG (BRENNAN7

                                                           
    7 BRENNAN, M. The tuberculosis vaccine challenge.Tuberculosis (Edinb). 2005; 85:7-12. 

, 2005 apud BARRETO, 

PEREIRA E FERREIRA, 2006, p. 51). 

 

2.2 AÇÕES DA ENFERMAGEM NA SALA DE VACINAS  

 
A vacina é um recurso preventivo importante para a população, principalmente para as 

crianças, uma vez que estas estão mais propensas às doenças (TEMPORÃO, 2003 apud 

OLIVEIRA, 2010, p. 134). 

Oliveira (2010, p. 134) afirma que a hepatite B e a tuberculose no passado levaram 

milhões de crianças a óbito no mundo e em países desenvolvidos. Contudo, mesmo diante de 

êxitos ainda existem crianças com atraso vacinal decorrente de inúmeros fatores, dentre eles, a 

perda de oportunidade de vacinação gerando prejuízo a cobertura vacinal (TERTULIANO; 

STEIN, 2011, p. 524). 

Ainda segundo Tertuliano e Stein (2008, p. 527 e 528) a perda de oportunidade de 

vacinação está relacionada à procura para receber um imunobiológico e por algum motivo não 

o recebe, ou ainda por uma prática deficiente dos serviços de saúde. 

Para o funcionamento adequado da sala de vacinas Queiroz (2009, p. 127) refere que 

as atividades devem ser desenvolvidas por uma equipe de enfermagem treinada para o 

manuseio, conservação e administração dos imunobiológicos. Este cuidado exige do 

profissional orientação quanto ao procedimento a ser realizado, quanto às possíveis reações 

adversas, evitando o afastamento da comunidade das vacinações sistemáticas e a queda da 

cobertura vacinal (BRASIL, 2001 (g), p. 22). 

Mas, a cobertura vacinal também não é alcançada quando a população não adere à 

vacinação. 

Pereira e Barbosa (2007, p.78) dizem ser de responsabilidade do enfermeiro a 

conservação das vacinas, manutenção do estoque, administração das vacinas, capacitação do 

profissional e registro no cartão de vacinação. 

Quanto a administração, Luna et al (2011, p. 516) enfatizam a importância da higiene 

das mãos e segundo a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) (2001 (h), p. 126) a vacina 

contra tuberculose, BCG, é indicada para prevenir as formas graves da tuberculose (miliar e 

meníngea), em crianças menores de cinco anos, mais freqüentemente nos menores de um ano. 
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Uma dose é administrada a partir do nascimento e uma dose de reforço é administrada 

na idade escolar (dos seis aos dez anos), cada dose é de 0,1 ml, por via intradérmica na região 

do músculo deltóide na face externa superior do braço direito (FUNASA, 2001 (h), p, 125 e 

126). 

A vacina contra hepatite B é indicada para prevenir a hepatite B nos menores de um 

ano de idade, a partir do nascimento, se possível, nas primeiras doze horas após o parto 

(FUNASA, 2001 (h), p. 161). 

 
São três doses, com intervalo de um mês entre a primeira e a segunda dose. A 
terceira dose é administrada seis meses após a primeira. Cada dose é de 0,5 ml para 
neonatos, lactentes, crianças e menores de 20 anos; a partir desta idade a dose é de 
1,0 ml, a administração é intramuscular, na região do deltóide, na face externa 
superior do braço, sendo nas crianças menores de dois anos na face lateral da coxa. 
(FUNASA, 2001 (h), p. 162). 

 

No ano de 2012 foi implementado uma nova conjunção para vacina da hepatite B com 

o intuito de diminuir o número de injeções recebidas pela criança em um mesmo momento. 

Surgiu então a vacina combinada pentavalente (DTP/HB/Hib) (BRASIL, 2012(k), p. 04 e 05).  

Seu esquema consiste na aplicação de uma dose da hepatite B monovalente até 1 mês 

de vida e de 3 doses, com intervalo de 60 dias (mínimo de 30 dias), a partir de 2 meses de 

idade, cada dose consiste de 0,5ml por via intramuscular no vasto lateral da coxa esquerda 

(BRASIL, 2012(k), p. 6, 7 e 9). 

Nestas últimas três décadas o PNI alcançou avanços significativos em termos de 

cobertura vacinal (BRASIL, 2003 (i)). 

Conforme Pereira e Barbosa (2007, p. 80) o PNI objetiva a ampla extensão da 

cobertura vacinal de forma homogênea para que a população possa ser munida de adequada 

proteção imunológica objetivando o controle de doenças evitáveis pela vacinação. 

Para o controle eficaz dessas doenças cabe a enfermagem a busca por faltosos, avaliar 

e acompanhar sistematicamente as coberturas vacinais (PEREIRA; BARBOSA, 2007, p. 78 e 

80), planejar e sistematizar ações que mantêm sob monitoração as doenças imunopreviníveis 

da infância (LUNA et al, 2011, p. 514). 

Segundo Brasil (2001 (g), p. 257) as atualizações sistemáticas em vacinação são uma 

exigência para se oferecer um serviço eficaz que erradique e controle as doenças 

imunopreviníveis. 
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2.3  ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 
A Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) diz em seu art. 2° (anexo página 24) que considera criança aqueles 

indivíduos até 12 anos incompletos e adolescentes aqueles entre 12 e 18 anos. Ainda coloca 

em seu parágrafo único que em casos expressos [?] em lei, este estatuto é aplicável aqueles 

entre dezoito e vinte e um anos. 

Esta lei confere em seu art. 3° (anexo página 24) todos os direitos, sem prejuízo da 

proteção e todas as oportunidades e facilidades para garantir o desenvolvimento físico, 

mental, moral, espiritual e social de forma liberta e digna. 

O ECA em seu título II relativo aos direitos fundamentais, no capítulo I do Direito à 

Vida e a Saúde, em seu art. 7° (anexo na página 25) discorre que a criança e o adolescente 

perante políticas sociais públicas possuem o direito a proteção a vida e a saúde, em condições 

dignas de existência. 

Seu art. 11°, ainda na mesma página refere que através do Sistema Único de Saúde a 

criança deve ser atendida integral, universal e igualitariamente nos serviços garantindo-lhe 

promoção, proteção e recuperação da saúde. 

Ressalta-se nos dispositivos legais o foco desta pesquisa “é assegurado e obrigatório à 

criança e ao adolescente em seu parágrafo único, art. 14° (anexo na página 25) a vacinação 

em casos recomendados por autoridades sanitárias”. Essa assistência é fornecida pelo Estado 

gratuitamente nos postos de saúde com o intuito de prevenir doenças e reduzir o número de 

mortes infantis visando o bem-estar da criança e do adolescente. 

O “atendimento dos direitos da criança e do adolescente é responsabilidade da União, 

dos estados, do Distrito Federal e dos municípios por ações governamentais e não 

governamentais” art. 86° disposto (anexo na página 25). Referente às ações, o art. 87° (anexo 

na página 25) discrimina-as: I - políticas sociais básicas; III - serviços especiais de prevenção 

e atendimento médico [...]. 

Não podemos deixar de lado ou responsabilizar somente os poderes públicos. O art. 4° 

(anexo na página 25) deixa claro que é dever da família, da comunidade e também da 

sociedade em geral efetivar os direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 

ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária para o crescimento e desenvolvimento saudável da criança 

e adolescente. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.069-1990?OpenDocument�
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É importante ainda expor que é responsabilidade dos pais o controle da caderneta de 

vacinação de seus filhos e responsabilidade do enfermeiro orientá-los para a atualização das 

vacinas conforme a idade da criança. 

Como diz Tertuliano e Stein (2011, p. 527) “a vacinação é um ato de cuidado que faz 

parte de todo ser humano, representando uma atitude de ocupação, responsabilidade e 

envolvimento afetivo com a criança”.  

 

2.4  PAPEL DE ENFERMEIRO COMO EDUCADOR DA POPULAÇÃO 

 
As práticas de educação em saúde vêm sendo amplamente utilizadas pelos 

profissionais de enfermagem por ser efetiva na construção de hábitos saudáveis e promoção 

de mudanças no estilo de vida da população. 

Voltadas para promoção da saúde o Ministério da Saúde (BRASIL, 2002 (j), p. 19) 

entende a educação em saúde como o processo de capacitação da comunidade para atuar na 

melhoria da própria qualidade de vida e saúde participando no controle deste processo. 

O enfermeiro diante deste processo tem potencial de capacitar a população ou o 

indivíduo a desenvolver habilidades de autocuidado e ser capaz de tomar decisões que visem 

seu bem-estar. 

No entanto, o Ministério da Saúde (BRASIL, 2002 (j), p. 24) esclarece que a 

responsabilidade pela promoção da saúde cabe não somente ao enfermeiro e ao indivíduo, 

mas a comunidade, os grupos, os demais profissionais de saúde, instituições e governos 

juntos. 

Fernandes e Backes (2010, p. 568) dizem que uma das características do Sistema 

Único de Saúde (SUS) é a concepção de equipes multiprofissionais que desenvolvam práticas 

de saúde com integralidade, preconizando a visão contextualizada do indivíduo as suas 

condições demográficas, epidemiológicas, sócio econômicas, política e cultural. 

Logo, os sujeitos estão diretamente envolvidos no processo saúde-doença e na 

realização de um novo olhar para atenção em saúde que vai além das leis, envolvendo crenças 

costumes e sua relação com o mundo. Por isso cada cidadão está envolvido, uma vez que sua 

atitude move todo o processo. 

Uma nova proposta de modelo educacional foi sugerida por Freire (2005, p. 38): 

 
 

A educação que se impõe aos que realmente se comprometem com a libertação não 
pode fundar-se numa compreensão dos homens como seres vazios a quem o mundo 
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encha de conteúdos; não pode basear-se numa consciência especializada, 
mecanicistamente compartimentada, mas nos homens como ‘corpos conscientes’ e 
na consciência como consciência intencionalizada ao mundo. Não pode ser a do 
depósito de conteúdos, mas a da problematização dos homens em suas relações com 
o mundo. 

 
Rodrigues e Santos (2010, p. 323) após estudo sobre as publicações científicas 

realizadas no Brasil acerca da educação em saúde, destacando o trabalho da enfermagem 

concluíram que “na prática cotidiana os profissionais ainda desenvolvem suas ações, na sua 

maioria, tomando como base o modelo tradicional”. 

Para realizar educação em saúde não é preciso hora nem lugar, no entanto a forma que 

mais mobiliza a vacinação em massa são as campanhas veiculadas pela mídia e através delas é 

possível educar, promover a saúde e gerar confiança ao usuário.  

Afirmam Pugliesi, Tura e Andreazzi (2010, p. 81): 

 
 

A prática da vacinação e o processo que a envolve, incluindo a atuação dos serviços 
de saúde, as campanhas de mídia e a experiência apreendida com tal prática, 
influenciaram a elaboração das representações que as mães têm sobre a vacinação 
das crianças e, reciprocamente, tais representações vêm orientando sua prática [...]. 

 
 

Dessa forma, percebe-se que saúde e a educação estão correlacionadas e são 

ferramentas importantes que conduzem as ações de enfermagem, uma vez que o enfermeiro é 

educador em sua totalidade, conforme Fernandes e Backes (2010, p. 568) afirmam: “não há 

cuidar sem educar e vice-versa”. 

A comunicação e o diálogo fazem parte da educação em saúde como uma forma de 

incentivar as mães a participarem do cuidado de seus filhos e na promoção da qualidade de 

vida do usuário, sendo o enfermeiro o responsável por esta pratica educativa. 

Oliveira (2010, p. 139) comenta que “o fornecimento das informações sobre a vacina a 

ser administrada e os benefícios para a saúde da criança deve ser feito de forma 

problematizadora, utilizando método de educação popular”. “Assim haverá adesão da 

mãe/cuidador ao cumprimento do calendário vacinal, já que muitas vezes elas buscam esse 

serviço por causa da exigência dos programas sociais” (idem, 2010, p. 139). 

Brasil (2012(l), p. 46) diz que o enfermeiro da Estratégia de Saúde da Família realiza 

consulta de enfermagem, procedimentos, atividades em grupo e conforme protocolos outras 

normativas técnicas, observadas as disposições legais da profissão. Além de contribuir, 

participar e realizar atividades de educação permanente da equipe de enfermagem e outros 

membros da equipe (idem, 2012(l), p. 46).  
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3. 

 

METODOLOGIA 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Trata-se de pesquisa de caráter descritivo e exploratório. A pesquisa descritiva, 

segundo Bocchi, Pessuto e Dell'aqua (1996, p. 106), prioriza as respostas dos sujeitos como 

fonte de informação.  

Ela caracteriza determinada população ou determinado fenômeno. Porém, não tem o 

compromisso de explicar os fenômenos que descreve, embora sirva de base para tal 

explicação (MORESI, 2003, p. 9). 

Segundo Ponte et al (2006) “a pesquisa descritiva tem por objetivo descrever  

determinada população, fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis. É 

caracterizada pela utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como o 

questionário e a observação sistemática”.  

Já a pesquisa exploratória foca no problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a 

promover a construção de hipóteses. Seu objetivo é aprimorar ideias ou descobrir novas ideias 

(Idem, 2006). 

A pesquisa exploratória é flexível, de modo que quaisquer aspectos relativos ao fato 

estudado têm importância. Neste caso envolve entrevista ou questionário envolvendo pessoas 

que tiveram alguma experiência com o problema (Idem, 2006).  

Devido esses fatores entende-se que tal tipo de estudo poderá explicitar o que as mães 

entendem sobre imunização e após a descrição de seus saberes (conhecimento) sobre o 

esquema vacinal de seus filhos, especificamente sobre as vacinas que se realizam após o 

nascimento, o enfermeiro poderá adequar as abordagens e buscar comunicação mais eficaz 

para produzir entendimento sobre o assunto. 
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3.2 ABORDAGEM 

 

A abordagem será qualitativa, conforme coloca Fiuz (2011, p. 2345): 

 
 

[...] esta lida com palavras e falas [...]”,“[...] desenvolve as percepções e 
interpretações subjetivas, que surgem da experiência; comportamentos objetivos, 
que surgem das ações; e o contexto, que envolve os aspectos sociais, culturais, 
políticos e físicos que rodeiam os sujeitos da pesquisa.  
 

Para Moresi (2003, p.8) a abordagem qualitativa envolve “uma relação dinâmica entre 

o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a 

subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números”. 

 A interpretação e atribuição de significados não requerem o uso de métodos e técnicas 

estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados e o pesquisador é o 

instrumento-chave. Os pesquisadores tendem a analisar seus dados indutivamente (MORESI, 

2003, p. 8). 

Então, para saber se as mulheres não recebem informações durante o pré-natal a 

respeito das vacinas e do esquema básico de imunização infantil e, se as estratégias de 

educação em saúde sobre vacinação infantil não atingem as gestantes e por esse motivo as 

mães não valorizam o esquema vacinal, a abordagem qualitativa servirá para buscar o sentido 

e significado que elas têm sobre a temática. 

 

3.3 MÉTODO 

 

A escolha pelo método Estudo de Caso deu-se em razão de permitir uma análise 

aprofundada dos saberes (conhecimento) das mulheres - mães primíparas sobre as vacinas 

contra hepatite B e BCG. Trata-se de um estudo circunscrito a poucas unidades de análise, 

sendo a deste estudo: pessoas. “Sua riqueza não está na extensão, mas na profundidade deste 

tipo de pesquisa traçando seus perfis com certo nível de detalhe (TOBAR8

O método de estudo de caso é um método específico de pesquisa de campo. Estudos 
de campo são investigações de fenômenos à medida que ocorrem, sem qualquer 
interferência significativa do pesquisador. Seu objetivo é compreender o evento em 
estudo e ao mesmo tempo desenvolver teorias mais genéricas a respeito dos aspectos 

; YALOUR, 2003 

apud BRASIL (k), 2010, p.36)”. 
 

 

                                                           
8TOBAR, F.; YALOUR, M. R. Como fazer teses em saúde pública: conselhos e idéias para formular projetos e 
redigir teses e informes de pesquisa. 1. ed. 3. reimp. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2003. 172 p. 
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característicos do fenômeno observado. (FIDEL9

Triviños

, 1992 apud MORESI, 2003, 
p.102). 

 
 Dessa forma, os dados coletados permitirão saber o conhecimento (saberes) das 

primíparas sobre a vacinação de seus filhos, cuja verdade científica só tem validade para o 

grupo constituído nesta pesquisa sem generalização ou prospecção dos dados. 

 

3.4 CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS E CENÁRIO 

 

A população investigada foi: mães voluntárias, primíparas, com idade acima de 

dezoito anos, sem distinção de raça e escolaridade, sem patologias mentais e em condições de 

falar, que não estivessem hospitalizadas, no puerpério mediato, cujos filhos concebidos 

fossem recém natos hígidos sem problemas de saúde. Por já terem concebido seus filhos, a 

abordagem e a recepção das questões postas pela autora deu-se com tranquilidade e 

objetividade. 

Porém, como critério de exclusão tem-se: mulheres com idade abaixo de dezoito anos, 

que não desejassem participar do estudo, que apresentassem estados mórbidos que as 

impedissem de participar e que tenham concebido filhos não saudáveis submetidos a 

tratamento clínico. O cenário escolhido foi o Centro Municipal de Saúde Alice Toledo 

Tibiriçá da rede pública municipal do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, no ano de 

2013. 

 

3.5 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Elaborou-se um roteiro de entrevista (apêndice B), de forma semi estruturado, com 

perguntas abertas e fechadas a ser compreendido pelas mães para se alcançar os objetivos da 

pesquisa, adequando-o às primíparas, dispostas a participar do estudo. 

 Por ser considerada forma de criar uma relação entre o entrevistador e o entrevistado, 

ainda que a técnica de entrevista exija disponibilidade de tempo, a mesma foi implementada 

por permitir aproximação entre ambos. 
10

                                                           
9FIDEL, Raya. The case study method: a case study. In: GLAZIER, Jack D. & 
POWELL, Ronald R. Qualitative research in information management.Englewood, 
CO: Libraries Unlimited, 1992. 238p. p.37-50. 
  10TRIVIÑOS, A. N. S. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em educação. São 
Paulo: Atlas, 1987. 

 (1987, p. 146 apud MANZINI, p. 2, 2004) diz que: 
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a entrevista semi-estruturada caracteriza-se por teorias e hipóteses que se relacionam 
ao tema da pesquisa. Os questionamentos geram hipóteses surgidas a partir das 
respostas dos informantes e o ponto principal seria dado pelo investigador-
entrevistador. O autor ainda afirma que a entrevista semi-estruturada “[...] favorece 
não só a descrição dos fenômenos sociais, mas também sua explicação e a 
compreensão de sua totalidade [...]” além de manter a presença consciente e atuante 
do pesquisador no processo de coleta de informações (TRIVIÑOS, 1987, p. 152 
apud MANZINI, P. 2, 2004). 

 
Para Manzini11

                                                           
11MANZINI, E. J. A entrevista na pesquisa social. Didática, São Paulo, v. 26/27, p. 149-158, 1990/1991. 

 (1990/1991, p. 154 apud MANZINI, p. 2, 2004), “esse tipo de 

entrevista pode fazer emergir informações de forma mais livre e as respostas não estão 

condicionadas a uma padronização de alternativas”. Em relação ao objeto deste estudo, esta 

foi a pretensão: nenhuma mulher será julgada por saber (conhecer) mais ou menos as vacinas 

aplicadas aos seus bebês. Mas, ao imergir as informações a enfermagem poderia montar um 

consolidado de instruções que favorecessem as primíparas e diluíssem suas dúvidas. 

 

3.6 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

Num primeiro momento as entrevistas foram gravadas em dispositivo de mídia play 

quatro e depois transcritas na íntegra. Posteriormente foram compiladas e analisadas com o 

intuito de descrever, identificar semelhanças e diferenças entre as mesmas. 

A análise será a de conteúdo, que segundo Bardin (1977, p. 42):  

 
 

é um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 
indicadores [...] que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições 
de produção/recepção [...] destas mensagens.  
 

Ou ainda segundo Dyniewicz (2009, p. 113) é um método que consiste em descobrir 

essências de sentido, cuja aparição frequente tenha significado para o objetivo analítico da 

pesquisa. 

Diante do exposto a análise de conteúdo tem o objetivo de “alcançar uma pretensa 

significação profunda, um sentido estável, conferido pelo locutor no próprio ato de produção 

do texto” (ROCHA; DEUSDARÁ, 2005, p. 307).  
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 Neri12

                                                           
   12 NERI, A. L. A pesquisa em gerontologia no Brasil: análise de conteúdos de amostra de pesquisa em 
psicologia no período de 1975-1996. Texto Contexto Enferm. 1997 Maio-ago; 6(2):69-105. 

 (1997 apud CAREGNATO; MUTTI 2006, p. 682) refere que na análise de 

conteúdo o texto é um meio de o sujeito se expressar e o entrevistador categoriza as palavras 

ou frases que se repetem, podendo o mesmo interpretar as formas de expressão. 

A análise categorial segundo Bardin (1977, p. 153) “funciona por operações de 

desmembramento do texto em unidades, em categorias segundo reagrupamento analógico”. 

O critério adotado por agrupamento será realizado pela identificação dos elementos 

em comum, através da análise temática emergente dos depoimentos das mulheres por ser uma 

maneira rápida e eficaz de se estabelecer consensos e dissensos de idéias (BARDIN, 1977, p. 

153). 

Segundo Dyniewicz (2009, p. 113), a análise categorial divide-se em três fases: pré-

análise, exploração do material e interferência e compreensão. 

A pré-análise é a escolha, preparo e organização dos indicadores ou frases 

significativas por meio de sucessivas leituras. O grau de importância dos indicadores ou frases 

significativas esta na frequência em que aparece através da leitura flutuante (DYNIEWICZ, 

2009, p. 113). 

É necessária ainda a preparação desse material que é a preparação dos documentos a 

serem analisados para posterior elaboração de novos documentos com as respostas de cada 

pergunta (DYNIEWICZ, 2009, p. 113). 

Em um segundo momento foi realizada a exploração do material que Dyniewicz 

(2009, p. 113) refere ser: 

 
 

A organização para a codificação que é feita pelo recorte ou pela escolha de 
unidades de significado devidamente enumeradas, possibilitando traçar os cenários 
contemplados pelos entrevistados, seguida da escolha de categorias, a qual se 
processou pela classificação e agregação das unidades de significação. 

 
A terceira e última fase foi a interferência e compreensão que segundo Dyniewicz 

(2009, p. 114) “é o ato ou efeito de inferir, de deduzir, de concluir o raciocínio”. [...] “A 

leitura não deve se restringir à tradução lingüística é preciso considerar algo além do 

conhecimento escrito na mensagem registrada”. 

Diante de tal análise minuciosa pode-se apreender a essencialidade da fala das 

primíparas entrevistadas, buscando compreender os saberes (conhecimento) de sua detenção 

sobre as vacinas realizadas após o nascimento. 
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3.7 ASPECTOS ÉTICOS 

                                                    

Os aspectos éticos abaixo discriminados seguiram a RS 196 do Conselho Nacional de 

Saúde sob aprovação pelo CEP no CAE 11558513700005243. 

Análise crítica de riscos e benefícios 

Riscos: A realização da pesquisa não prevê exposição a riscos físicos, psicológicos, 

econômicos ou sociais aos sujeitos envolvidos na medida em que adotará todos os princípios 

necessários para preservação da integridade dos sujeitos. 

 Benefício: A pesquisa é válida por permitir as mães primíparas adquirir 

conhecimentos mais abrangentes sobre as vacinas que seus filhos devem tomar após o 

nascimento, além de permitir ao profissional de enfermagem construir métodos de 

intervenção que amplie o conhecimento dessas mães sobre as vacinas. 

 Duração total da pesquisa 

 A partir da aprovação do projeto pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade 

Federal Fluminense, foi realizado a coleta de dados. A categorização e análise desses dados, 

bem como a redação do Trabalho de Conclusão de Curso e sua defesa e apresentação 

obedeceu ao cronograma do projeto, que segue em item posterior neste mesmo projeto. 

            Explicitação das responsabilidades do pesquisador, da instituição, do promotor e do 

patrocinado 

O pesquisador responsável foi a Professora Dra. Helen Campos Ferreira e Priscila 

Guiducci Coe Ribeiro, acadêmica do 9º período do Curso de Graduação e Licenciatura em 

Enfermagem da Universidade Federal Fluminense, responsáveis pela coordenação, realização 

da pesquisa, integridade e bem estar dos sujeitos da pesquisa. 

Instituição: Universidade Federal Fluminense 

Promotor: Priscila Guiducci Coe Ribeiro - acadêmica do 9º período do Curso de Graduação 

em Enfermagem da Aurora de Afonso Costa, e Profa. Dra. Helen Campos Ferreira 

(orientadora). 

As informações provenientes deste estudo, favoráveis ou não, serão utilizadas para 

apenas fins científicos tendo o pesquisador o direito de divulgá-las em eventos da área 

respaldados pela autorização dada pelos entrevistados quando da assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido e posteriormente, doado ao Grupo de Pesquisa CNPq 

Saúde Integral da Mulher e do Recém Nascido para formação de banco de dados de pesquisa. 

 O pesquisador apresentou aos sujeitos os objetivos do estudo, o motivo da pesquisa, e 

pediu que assinassem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. (TCLE – apêndice A), 
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conforme a Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde / Ministério da Saúde – 

CNS/MS (BRASIL, 1996). Além deste termo, o estudo só foi possível após a aprovação do 

Comitê de Ética e Pesquisa que, antes do início da coleta de dados avaliou o projeto e atestou 

sua pertinência sob o número de protocolo 201/12.  

Esclareço que não utilizei nomes ou imagens dos sujeitos, protegendo-os de quaisquer 

implicações, que possam vir a decorrer da pesquisa. Desta maneira, preservarei a privacidade 

e o anonimato dos indivíduos em obediência ao Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem. 
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS 

 

Os dados apresentados a seguir foram obtidos por meio de entrevista semi-estruturada, 

com a participação de mulheres primíparas cujos depoimentos foram separados, transcritos na 

íntegra e analisados sob a luz dos autores que constituíram a referência bibliográfica neste 

estudo.  

Apresenta-se no quadro abaixo a caracterização dos sujeitos da pesquisa nomeados 

ficticiamente por nomes de pedras preciosas. 

 
Quadro n˚ 1 – Caracterização dos Sujeitos 

 
Nome Idade Possui 

Companheiro 
Tempo 

hospitalizada                   
para o parto 

N˚ de 
cômodos                            

da residência 

Quantas 
pessoas 
residem 

N˚ de 
Consultas 

de                                    
pré-natal 
realizadas 

Ágata 27 Sim 3 dias 5 3 11 
Água-marinha 39 Sim 3 dias 5 3 9 
Ambar 24 Sim 4 dias 4 3 12 
Alexandrita 26 Não 3 dias 2 3 6 
Ametista 23 Sim 3 dias 4 3 12 
Andaluzite 37 Sim 3 dias 5 3 15 
Aventurina 19 Sim 3 dias 5 4 10 
Axinite 29 Sim 3 dias 6 4 8 
Citrino 25 Sim 3 dias 4 4 12 
Cornalina 38 Não 3 dias 5 4 Nenhuma 
Crisocola 20 Sim 3 dias 2 3 6 
Crisoprase 35 Não 3 dias 6 4 15 
Espinela 29 Sim 3 dias 7 3 8 
Granada 19 Sim 3 dias 7 4 7 
Hematite 32 Sim 3 dias 6 3 8 
Jade 19 Não 4 dias 3 4 6 
Jaspe 32 Sim 3 dias 5 3 9 
Lápis-lazúli 19 Não 5 dias 6 4 7 
Malaquite 20 Sim 3 dias 7 6 10 
Olivina 22 Sim 4 dias 5 4 7 
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Onix 31 Sim 2 dias 6 4 13 
Opala 39 Não 3 dias 7 3 25 
Pérola 25 Sim 3 dias 5 3 10 
Quartzo 32 Sim 3 dias 5 3 6 
Sugilite 26 Sim 4 dias 5 5 6 
Tanzanite 24 Sim 2 dias 5 5 20 
Topázio 20 Sim 3 dias 5 5 8 
Turquesa 27 Não 2 dias 7 4 10 
Turmalina 22 Sim 4 dias 4 3 7 
Zircão 27 Sim 4 dias 6 3 9 

 

O grupo constituiu-se de 30 primíparas na faixa etária de 19 a 39 anos. Destas 7 

referem não possuir companheiro. Dado que acompanha contemporaneamente a formação da 

família brasileira que são mulheres com filhos sem companheiro fixo. Contudo, sabemos que 

a os ditames legislativos devem ser assegurados à criança sendo seus pais casados ou não 

(ROCHA; BEZERRA; CAMPOS, 2005, p.368). 

Em média as entrevistadas ficaram hospitalizadas para o parto por 02 dias se 

estendendo a 5 dias. Durante estes dias, após o nascimento do bebê as mães ficam nas 

maternidades em sistema de Alojamento Conjunto (AC) destinado a abrigar o binômio 

mãe/filho e é neste cenário onde surgem as primeiras dúvidas de como cuidar do bebê 

(ROCHA; BEZERRA; CAMPOS, 2005, p.366).  

Dentre as primíparas entrevistadas 29 compareceram ao serviço de pré-natal em postos 

de saúde ou hospitais, todas com número de consultas satisfatórias, igual ou superior a 6 

consultas. Pois o excedeu o número mínimo de seis consultas estipuladas pelo Programa de 

Humanização no Pré-natal e Nascimento (PHPN) em 2002.  

Não se pode aferir qualidade da assistência de pré-natal apenas pelo número de 

consultas. Contudo, o grupo em análise demonstra ter tido bastante acessibilidade ao serviço 

de pré-natal. Apenas uma primípara não realizou nenhuma consulta de pré-natal. Isto mostra 

haver uma não aderência por parte de algumas mulheres à realização do pré-natal.  

O número de cômodos das residências das entrevistas variaram entre 2 e 7 cômodos 

com número de pessoas residindo entre 3 e 6 pessoas. Isto permite-nos dizer que a 

vulnerabilidade  de transmissão de doenças infecto contagiosas pelo trato respiratório pode ser 

controlado tendo em vista o número de cômodos versus o numero de habitantes da moradia, 

mas nada podemos concluir sobre a qualidade de vida da família. 
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4.2 ANÁLISE DO CONTEÚDO DOS DEPOIMENTOS 

 
As entrevistas semi-estruturadas foram gravadas e transcritas, depois agrupadas para 

realização da análise de conteúdo e, organizadas em unidades temáticas para melhor 

compreensão dos dados, visando alcançar os objetivos propostos e fundamentar a discussão. 

Já que a imunização é um direito da criança assegurado pela legislação brasileira e, 

dever dos profissionais de saúde quanto à orientação destas mães durante o pré-natal e 

puerpério a respeito das vacinas que seus filhos deverão tomar após o nascimento, é 

necessário saber o entendimento das mesmas a cerca da vacinação.  

Assim questionou-se o que entendiam sobre vacinação: 

Ágata – É a maneira de você imunizar a pessoa, a criança e o idoso. Imunizar contra as 
doenças que existem. 
Água-marinha – A vacinação é boa para poder evitar certas doenças. 
Ambar – Proteger os bebês contra qualquer tipo de vírus, doença, prevenir na verdade. 
Alexandrita – É bom para ajudar a combater as doenças. 
Ametista – Para prevenir contra doenças, algum tipo de paralisia que ele possa vir a ter. 
Andaluzite – Prevenir a criança de várias doenças que possa vir a ter. 
Aventurina – Proteger das doenças. 
Axinite – É uma coisa importante para a criança, para o desenvolvimento e proteção, para 
não pegar nenhum tipo de doença mais para frente, para não ter complicação. 
Citrino – A criança criar imunidade contra certos patôgenos, para não adquirir doenças.  
Cornalina – Vacinação é precaução quanto a algum tipo de doença e amenizar algumas 
outras. 
Crisocola – Prevenir as doenças. 
Crisoprase – Imunização da criança contra doenças. 
Espinela – É a proteção da criança. Proteger contra as bactérias, contra os vírus. 
Granada – Imunização para o neném. 
Hematite – Imunização da criança. 
Jade – Vacinação é uma coisa importante para o bebê por causa das doenças. 
Jaspe – É prevenir as doenças no bebê. 
Lápis-lazúli – É para evitar doenças e é um benefício para as crianças. 
Malaquite – Protege contra algumas doenças. 
Olivina – É proteção da saúde da criança. 
Onix – Para imunizar a criança por alguma coisa, é a imunização da criança. 
Opala – Proteger a criança. 
Pérola – É muito importante, não sei exatamente o que é o que ela faz, mais tem que tomar as 
vacinas. 
Quartzo – É a imunização dela. 
Sugilite – Para imunizar ela de algumas doenças que se ela não tivesse vacinado ela poderia 
morrer. 
Tanzanite – Vacinação é um método de prevenir alguma futura doença, algum futuro 
probleminha. 
Topázio – É para prevenir doenças. 
Turquesa – Prevenção de doenças. 
Turmalina – Vacinação para mim evita muitas doenças. 
Zircão – É proteger a criança contra as doenças. 
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As falas das primíparas mostram que as mesmas sabem que vacinar seus filhos é algo 

importante para a saúde deles. Porém, não expressam seus saberes de modo convicto, 

deixando de perceber que vacinar confere imunidade para determinadas patologias. Dão a 

entender que há imunidade absoluta. Mas ainda há quem não saiba como agem e o que 

combate.   
 
 

 É muito importante, não sei exatamente o que é o que ela faz, mais tem que tomar 
as vacinas. Pérola (25 anos) 

 
A fala acima pode ainda ser interpretada como se o ato de vacinar fosse um hábito 

diante do seguinte trecho [...] mais tem que tomar as vacinas. Quer dizer, se pudesse evitaria 

fazê-lo? 

Nota-se que as mães têm uma visão positiva dos benefícios que a imunização 

proporciona aos filhos ao agregar a vacinação às palavras “proteção” e “prevenção” de 

doenças e por ser algo “bom” para a criança. Souza, Pereira e Ximenes (2006) constataram 

em seu estudo, através dos depoimentos colhidos, que as mães detêm algum tipo de 

conhecimento sobre a vacinação. No entanto, perceberam que as mesmas não sabiam 

correlacionar as vacinas com a proteção que estas conferiam às crianças. 

Como menciona Pugliesi, Tura e Andreazzi (2010, p.81) mesmo que algumas se 

ressentissem com a dor que envolve a aplicação de alguns imunizantes, as mulheres mães se 

mostraram compensadas pelo benefício que reconheciam implícito ao ato. 

Todo bebê ao nascer, com toda sua delicadeza e desproteção, necessita de cuidados 

especiais para que tenha um crescimento e desenvolvimento saudáveis (ROCHA; BEZERRA; 

CAMPOS, 2005, p.366), representado na fala: 
 
 

É uma coisa importante para a criança, para o desenvolvimento e proteção, pra não 
pegar nenhum tipo de doença mais para frente, para não ter complicação. Axinite 
(29 anos) 

 
 Dessa forma, confirma-se que as estratégias de educação em saúde sobre vacinação 

infantil não atingem as gestantes e por esse motivo as mães não valorizam o esquema vacinal 

ou as mulheres não recebem informações durante o pré-natal a respeito das vacinas e do 

esquema básico de imunização infantil. Portanto o enfermeiro deve insistir na educação da 

população sobre a imunização, dar espaço para as primíparas tirarem suas dúvidas e 

consolidarem a atenção básica relativa à imunização básica infantil. 
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Para tentar verificar o esquema associativo de idéias que compunham os saberes sobre 

vacinação pedimos para citarem três palavras que lhe vinham à mente quando se falava 

“vacinar alguém”: 

 
Ágata – Dor e enjôo 
Água-marinha – Sofrimento, medo e benefício. 
Ambar – Proteção, prevenção e cuidado. 
Alexandrita – Nenhuma. 
Ametista – Doença, prevenção e obrigação. 
Andaluzite – Dor. 
Aventurina – Dor. 
Axinite – Proteção. 
Citrino – Nenhuma. 
Cornalina – Prevenção. 
Crisocola – Nenhuma. 
Crisoprase – Saúde, imunização e doença. 
Espinela – Proteção. 
Granada – Nenhuma. 
Hematite - Segurança, Cuidado e Cidadania. 
Jade – Nenhuma. 
Jaspe – Prevenir e cuidar. 
Lápis-lazúli – Benefício e prevenção. 
Malaquite – Proteção. 
Olivina – Saúde, segurança e proteção. 
Onix – Doença, imunizar.  
Opala – Saúde e prevenção.  
Pérola – Consciência, responsabilidade e Cuidado. 
Quartzo – Proteção, amor e cuidado. 
Sugilite – Dor e é bom. 
Tanzanite – Prevenção, cuidado e amor. 
Topázio – Dor e pena. 
Turquesa – Prevenção. 
Turmalina – Bom para ela. 
Zircão – Prevenção, imunização, amor. 
 

Quanto às organizações de esquemas mentais da idéia “vacinar” verificou-se que, 

diante da palavra as primíparas realizaram 52 evocações, com um total de 20 palavras 

diferentes. 

Quadro n˚ 2 – Palavras evocadas e sua frequência 
 

Amor 3 

Benefício 2 

Bom 2 

Cidadania 1 
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Consciência 1 

Cuidar/ cuidado 6 

Doença 3 

Dor 5 

Enjôo 1 

Imunizar/ imunização 3 

Medo 1 

Nenhuma palavra 5 

Obrigação 1 

Pena 1 

Prevenir/prevenção 9 

Proteção 6 

Responsabilidade 1 

Saúde 3 

Segurança 2 

Sofrimento 1 

 

As palavras com maior freqüência mostradas foram: “prevenir” / ”prevenção”, 

“cuidar” / ”cuidado”, “proteção” e “dor”. Com menor freqüência aparecem as evocações: 

“cidadania”, “consciência”, “enjôo”, “medo”, “obrigação”, “pena”, “responsabilidade” e 

“sofrimento”. 

Destaca-se no quadro n̊  2 com 9 evocações a palavra “prevenir”  / ”prevenção” e 5 

primíparas não conseguiram evocar nenhuma palavra diante da palavra vacinar. Para 

significar as associações mencionadas utilizou-se um dicionário da língua portuguesa 

(FFERREIRA, 2010): 

Para a palavra proteção foram encontrados os seguintes significados: ato ou efeito de 

proteger (-se), abrigo, resguardo, dedicação pessoal aquilo ou aquele que dela precisa, auxílio, 

amparo.  

Em relação à prevenção / prevenir: ato ou efeito de prevenir (-se), opinião ou 

sentimento de aversão ou de repulsa, sem base racional. Dispor com antecipação, ou de sorte 

que evite chegar, dizer ou fazer antes de outrem. 

O sentido de cuidado: desvelo, responsabilidade, atenção, cautela. 

E para dor: sensação de sofrimento, decorrente de lesão e percebida por formações 

nervosas especializadas. 

Interessante que no contexto de primíparas a prevenção está associada à dor e cuidado. 

Em nossa sociedade não se admite fazer crianças sofrerem e, quando utilizamos drogas que 
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causam desconforto e sensações dolorosas, muitas mães afirmam que seus filhos sofrem e 

abandonam o esquema vacinal. Daí a importância da educação dessas mulheres no sentido de 

entenderem que cada organismo reage de forma diferenciada e que ainda não conseguimos 

diminuir esses desconfortos. 

 Para testarmos se já haviam recebido alguma informação sobre quais vacinas o filho 

deveria tomar, em que momento e quem lhes informaram, responderam: 

 

Ágata – Recebi os nomes, mas por que, o que elas vão fazer com ele não. Pediatra. Assim que 
ele nasceu na maternidade. 
Água-marinha – Sim. Quando recebi alta a enfermeira me deu o livrinho e disse para eu ir ao 
posto para vacinar ele. 
Ambar – Só algumas essas primeiras mais as demais não. Enfermeiro. Na maternidade. 
Alexandrita – Várias. Pediatra. Desde que ele nasceu. 
Ametista – Não. Nas palestras só falaram sobre as vacinas da mãe e sobre a gestação. 
Andaluzite – Sim. Do enfermeiro do posto depois que ele nasceu e do médico no hospital 
quando ele nasceu. 
Aventurina – Sim. Da enfermeira. Na maternidade quando ele nasceu. 
Axinite – É no caso na caderneta dela vem dizendo todas as vacinas e quando eu venho no 
posto colocam a marcação e o dia. A menina que vacina, no caso a enfermeira. No posto. 
Citrino – Recebi pela cartilha que vem dizendo as instruções do primeiro ano de vida e como 
eu já trabalhei na área. 
Cornalina – Sim. Quando venho no posto vacinar é que me falam qual é a vacina ou quando 
eu dou uma olhada no cartão para ver qual é a vacina que tem que tomar. Geralmente são as 
enfermeiras. 
Crisocola – Sim. A pediatra. Na maternidade. 
Crisoprase – Sim. Pelo pediatra. Quando ele foi pela primeira vez. 
Espinela – Sim. Pela pediatra logo no primeiro mês. No hospital, pela carteirinha. E assim 
que sai da maternidade já ganhei a caderneta com todas as vacinas, com todas as 
orientações da pediatra que assistiu o parto. Depois levei a outra pediatra que acompanha 
ela e ai ela reforçou sobre as vacinas. 
Granada – Sim. A enfermeira. Quando ela foi vacinar da primeira vez. 
Hematite – Não. As primeiras informações que obtive foram através da internet e após na 
primeira consulta com o pediatra. 
Jade – Não. 
Jaspe – Sim. Porque quando eu estava grávida, eu sou professora, na prefeitura do Rio tem 
um trabalho de acolhimento das mães nas comunidades e como eu sou professora de uma 
comunidade eu participei dessas palestras. E todo mês tinha uma palestra nos SESC do Rio 
de Janeiro falando das vacinas, como cuidar dos bebês, todo o seu desenvolvimento de 0 até 
os 5 anos. Enfermeiros, dentistas, pediatras, obstetras, todos voltados para área da saúde. 
Lápis-lazúli – Sim. Não sabe. Quando teve alta da maternidade. 
Malaquite – Não. 
Olivina – Não. 
Onix – Não. 
Opala – Não. Tive que ler na cartela de vacina. 
Pérola – Sim. O pediatra. No hospital quando ele nasceu.  
Quartzo – Não. 
Sugilite – Não. Só li no livrinho. 
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Tanzanite – Não.  
Topázio – Não.  
Turquesa – Sim. Não sei. No hospital.  
Turmalina – Sim. Pediatra. Na maternidade. 
Zircão – Não. 

 

As respostas destas primíparas denotam que ainda há defasagem quanto à orientação 

sobre as primeiras vacinas que o recém-nascido deve tomar, nos primeiros dias de vida. 

Segundo Pereira e Barbosa (2007, p. 77) o enfoque da imunização deve estar centrado 

nas orientações e despertar no profissional envolvido, nesta área, o interesse pela dinâmica de 

ações centralizadas nesta assistência. 

“Há inúmeras informações que essas futuras mães deveriam obter para saber como 

cuidar de seus filhos de maneira correta, tendo mais autonomia e responsabilidade, evitando o 

surgimento de doenças na criança” (ROCHA; BEZERRA; CAMPOS, 2005, p. 369). 

Ainda que 17 primíparas tenham dito que receberam algum tipo de informação sobre 

que vacinas o filho terá que tomar e 13 afirmam que não receberam nenhuma informação 

nota-se que tal informação recebida não é suficiente como demonstra a fala de uma primípara: 

 
 
Recebi os nomes, mas por que, o que elas vão fazer com ele não. Ágata (27 anos) 

 
Outras dizem ainda que as informações obtidas sobre as vacinas ocorreram através da 

caderneta de vacinação. 
 
 

[...] Quando recebi alta a enfermeira me deu o livrinho e disse para eu ir ao posto 
para vacinar ele. Água-marinha (39 anos) 

 
É no caso na caderneta dela vem dizendo todas as vacinas e quando eu venho no 
posto colocam a marcação e o dia. Axinite (29 anos) 
 
Recebi pela cartilha que vem dizendo as instruções do primeiro ano de vida [...]. 
Citrino (25 anos) 
 
Sim. Quando venho no posto vacinar é que me falam qual é a vacina ou quando eu 
dou uma olhada no cartão para ver qual é a vacina que tem que tomar. Cornalina 
(38 anos) 

 
Em relação ao profissional que passou as orientações 7 primíparas mencionaram ser 

pediatras e 6 mencionaram ser enfermeiros, 1 primípara mencionou ter recebido orientação de 

ambos os profissionais, 2 primíparas mencionaram não saber quem foi o profissional. 

E como exceção apenas 1 primípara recebeu orientação de multiprofissionais através 

de palestra que não foi oferecida nem pela instituição onde realizava o pré-natal, nem na 
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maternidade onde foi realizado o parto, nem pelo posto de saúde onde levava seu filho para 

ser vacinado. Ela diz: 

 
 

Sim. Porque quando eu estava grávida, eu sou professora, na prefeitura do Rio tem 
um trabalho de acolhimento das mães nas comunidades e como eu sou professora 
de uma comunidade eu participei dessas palestras. E todo mês tinha uma palestra 
nos SESC do Rio de Janeiro falando das vacinas, como cuidar dos bebês, todo o seu 
desenvolvimento de 0 até os 5 anos. Enfermeiros, dentistas, pediatras, obstetras, 
todos voltados para área da saúde. Jaspe (32 anos) 

 
Ainda que 7 profissionais tenham sido enfermeiros é preciso dizer que algumas 

primíparas receberam orientação no ato da vacinação e no posto de saúde, cenário deste 

estudo, durante o período de coleta de dados apenas técnicos de enfermagem realizavam a 

administração das vacinas. O que quer dizer que este número não é autêntico por falta de 

conhecimento das primíparas em diferenciar as categorias de enfermagem. 

Pereira e Barbosa (2007, p.85) afirmam que “a enfermagem exerce papel fundamental 

em todas as ações de execução do Programa Nacional de Imunização, sendo de sua 

responsabilidade orientar e prestar assistência à clientela com segurança”. 

As orientações foram transmitidas a 8 mães na maternidade, 3 na alta hospitalar, 4 no 

posto de saúde, 1 desde que a criança nasceu e 1 durante a consulta com o pediatra.  

Isso mostra que nos serviços de pré-natal este tipo de orientação está falha, pois há 

indicação do Ministério da Saúde para os profissionais de saúde: Brasil (2007, p. 32): 

 
 

a equipe deverá estar preparada para o trabalho educativo. A maioria das questões 
que emerge em grupos de pré-natal, em geral, relaciona-se a importância do 
acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança, e das medidas 
preventivas (vacinação, higiene e saneamento do meio ambiente) (BRASIL, 2007, p. 
32). 

 
Em relação ao conhecimento sobre a vacinação do recém-nascido logo após o 

nascimento (se sabiam, como foi feito, quem fez e porque fez) disseram: 

 
Ágata – Sim. Não, eu fiz cesárea e estava na sala de parto.  
Água-marinha – Sim. Não sei. 
Ambar – Sim. A enfermeira fez o procedimento lavou as mãos, pegou ela a colocou deitada, 
deu a vacina tudo direitinho. 
Alexandrita – Sim. Não sei. 
Ametista – Sim. Não pude acompanhar. 
Andaluzite – Sim. Não vi.  
Aventurina – Sim. Não fui eu que levei para vacinar. 
Axinite – Sim. Não estava presente. 
Citrino – Sim. BCG no braço direito e Hepatite na coxa. 
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Cornalina – Sim. Todas foram na perna. 
Crisocola – Sim. Não lembro. 
Crisoprase – Sim. A Hepatite foi no hospital e eu não vi, a outra foi aqui no posto, foi 
tranqüilo, tudo ótimo. 
Espinela – Sim. Foi tranqüilo, não teve problema não. 
Granada – Sim. Não sei. 
Hematite – Sim. Foi tudo tranqüilo, mas as orientações são divergentes. 
Jade – Sim. Foi bem atendida. 
Jaspe – Sim. Mais sempre saio por causa do choro. 
Lápis-lazúli – Sim. Não sabe dizer. 
Malaquite – Sim. Normal como qualquer vacinação. 
Olivina – Sim. Foi normal. 
Onix – Sim. Não vejo. 
Opala – Sim. Foi um procedimento normal, porque na verdade quando a gente não sabe 
como é, o que a gente vê acha que esta certo. 
Pérola – Sim. Não vi porque ele tomou no hospital. 
Quartzo – Sim. Não vi a primeira. 
Sugilite – Sim. Fico na sala mais não vejo muito. 
Tanzanite – Não. Não vi. 
Topázio – Sim. Não sabe dizer. 
Turquesa – Sim. Foi perfeito. 
Turmalina – Sim. Correu tudo bem. 
Zircão – Sim. Não sei dizer. 
 

Segundo Pereira e Barbosa (2007, p.77) “uma observação nos setores de imunização é 

o não comparecimento dos adultos responsáveis conduzindo os menores como de sua 

obrigação”. Sabe-se que no parto e nascimento, mesmo sendo cirúrgico, o acompanhante da 

mulher pode e deve participar. Ainda que a mulher não esteja em condições de observar os 

cuidados imediatos ao bebê, se explica os procedimentos, relata-se o que está sendo feito e 

porque está se realizando tal procedimento. 

Quando no pós-parto imediato grande parte dos artigos publicados relaciona o não 

comparecimento dos responsáveis por conta do mito social de que a vacina “não faz bem”, 

que existem reações adversas que podem deixar a criança abatida, crenças familiares entre 

outras que não são o caso do estudo em questão. 

Por unanimidade todas as primíparas responderam que seus filhos já foram vacinados. 

Quando perguntadas sobre como e de que maneira foi a vacinação apenas 3 primíparas 

tentaram descrever o procedimento: 

 
 

A enfermeira fez o procedimento lavou as mãos, pegou ela a colocou deitada, deu a 
vacina tudo direitinho. Ambar (24anos) 
 
BCG no braço direito e Hepatite na coxa. Citrino (25 anos) 
 
Todas foram na perna. Cornalina (38 anos) 
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Por não estarem presentes por motivos não mencionados ou por saírem da sala de 

vacina no ato da imunização 10 primíparas não sabiam responder, 8 estavam presentes mais 

não sabem dizer como e de que maneira ocorreu a vacinação e 7 disseram que o procedimento 

foi normal e tranqüilo. 

Duas primíparas deram respostas intrigantes, uma delas disse “foi tudo tranqüilo, mas 

as orientações são divergentes” Hematite (32 anos) 

Pereira e Barbosa (2007, p.77 e 78) dizem que a enfermagem tem papel fundamental 

na mudança deste processo, através da capacitação de profissionais de saúde que atuam no 

setor, tanto nos aspectos técnicos como na comunicação social. 

A outra falou “foi um procedimento normal, porque na verdade quando agente não 

sabe como é, o que a gente vê a gente acha que está certo.” Opala (39 anos) 

Penso ser necessária utilização de estratégias de convencimento da necessidade da 

imunização, mas também de oferecer confiança para que a mãe perceba o procedimento 

integralmente e tenha possibilidade de argüir quando não entender o que se faz junto ao bebê. 

Além do que tem direito a receber explicações da condução do procedimento que se realiza.  

Então, perguntou-se se sabiam informar quais vacinas o recém-nascido toma logo após 

seu nascimento, informaram: 

 
Ágata – BCG e Hepatite. 
Água-marinha – Não. 
Ambar – BCG e Hepatite. 
Alexandrita – BCG e Hepatite. 
Ametista – BCG. 
Andaluzite – Hepatite e BCG. 
Aventurina – Hepatite e BCG. 
Axinite – BCG e Hepatite. 
Citrino – BCG e Hepatite. 
Cornalina – Não lembro. 
Crisocola – BCG e Hepatite B. 
Crisoprase – Hepatite e BCG. 
Espinela – Hepatite B e BCG. 
Granada – BCG. 
Hematite – BCG e Hepatite. 
Jade – BCG. 
Jaspe – BCG e Hepatite. 
Lápis-lazúli – Hepatite B. 
Malaquite – Hepatite e BCG.  
Olivina – Hepatite e BCG. 
Onix – Hepatite e BCG. 
Opala – Hepatite. 
Pérola – Hepatite B e BCG. 
Quartzo – Hepatite B e BCG. 
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Sugilite – BCG e Hepatite B. 
Tanzanite – Hepatite B. 
Topázio – Hepatite B. 
Turquesa – Hepatite B e BCG. 
Turmalina – Hepatite B. 
Zircão – Hepatite B e BCG. 
 

Duas primíparas disseram não saber e 28 disseram saber. Dentre as que sabiam 13 

responderam BCG e Hepatite, 7 responderam BCG e Hepatite B, 3 responderam apenas BCG, 

4 responderam apenas Hepatite B e 1 respondeu apenas Hepatite. 

Diante destas respostas verifica-se que das 30 entrevistadas apenas 7 primíparas deram 

a resposta correta. Nota-se que não sabem que existem diferentes vacinas para combater 

determinados tipos de Hepatite, pois 13 delas responderam somente Hepatite sem saber que a 

vacina aplicada era para Hepatite B e que existem outros tipos de Hepatite que não são 

combatidos por esta vacina, indicando falha na comunicação do esquema vacinal a ser 

realizado. 

Isto também foi observado no estudo de Souza, Pereira e Ximenes (2006), o fato de 

existir uma grande dificuldade por parte das mães em aprenderem o nome das vacinas, pois 

embora às mesmas sejam transmitidas na rotina das atividades de imunização pelo 

profissional que atua neste setor, pouco é o nível de assimilação destas pelas respectivas 

mães. 

Reforça a hipótese de que as estratégias de educação em saúde sobre vacinação 

infantil não atingem as gestantes e por esse motivo as mães não valorizam o esquema vacinal. 

Logo, o enfermeiro deve manter a população orientada e mais que isso, dar oportunidade para 

que discutam e entendam a imunização inicial dos recém-nascidos. 

A fim de perceber o entendimento da imunização contra a Hepatite B dada logo após o 

nascimento perguntamos às mães se sabiam para o que ela servia e o esquema adotado, 

responderam: 

Ágata – Para imunizar contra Hepatite. Não. 
Água-marinha – Para evitar que tenha hepatite. Não. 
Ambar – Não. Não. 
Alexandrita – Para combater a hepatite. Não. 
Ametista – Não. Não. 
Andaluzite – Para hepatite. Não. 
Aventurina – Não. Não. 
Axinite – Para não pegar hepatite e causar nenhum tipo de dano a ela. 3 doses. 
Citrino – Contra o vírus da hepatite. 3 doses. 
Cornalina – Contra hepatite. Não. 
Crisocola – Não. Acho que são 3. 
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Crisoprase – Só sei que é contra Hepatite. São duas. 
Espinela - Não. Acho que são 2 ou 3. 
Granada – Não. Não. 
Hematite – Não. Não. 
Jade – Não. Acho que são 2 doses. 
Jaspe – Prevenir contra hepatite. Acho que são 2. 
Lápis-lazúli – Não. Não. 
Malaquite – Não. Acho que é uma só. 
Olivina – Não. Não. 
Onix – Combater a Hepatite. Acredito que sejam 3. 
Opala – Não. Não.  
Pérola – Para Hepatite B. Acho que são 3. 
Quartzo – Para Hepatite B. Não. 
Sugilite – Para Hepatite B. Acho que são 3. 
Tanzanite – Não. Não. 
Topázio – Combater a Hepatite B. São 2. 
Turquesa – Não. Não. 
Turmalina – Não. São 3. 
Zircão – Hepatite B. Não. 
 

As primíparas demonstram não saber para o que serve a vacina e parte do grupo 

estudado respondeu baseada no conceito básico - imunizar, evitar, combater e prevenir a 

Hepatite. 

Oliveira et al (2010, p. 138) “[...] aponta que as mães e /ou responsáveis não sabem 

para qual doença as crianças foram imunizadas, indicando uma falha no processo 

comunicativo da enfermagem durante a vacinação.” 

No entanto, as primíparas mostram saber que a finalidade da vacinação é para 

prevenção das doenças ainda que não saibam quais. Embora, a vacina já obter o nome da 

doença, muitas deixaram claro que diziam que era para imunizar contra, evitar a, combater a e 

prevenir a Hepatite B por conta do nome da vacina. 

Ao serem questionadas se conheciam o esquema da vacina 17 responderam “não”, 8 

disseram que achavam ou acreditavam ser entre uma e três doses, 2 afirmaram ser duas doses 

e apenas 3 afirmaram ser três doses. 

Ressalta-se que as entrevistas foram realizadas ainda no período em que o esquema de 

vacinação da Hepatite B se constituía de três doses. Ainda assim, muitas não sabem o 

esquema da vacina, pois recebem a informação pelo cartão de vacina da criança, indicando a 

data e vacina a ser tomada e por isso não observam as doses administradas de uma mesma 

vacina e outras primíparas arriscaram a quantidade de doses e, somente 3 afirmaram com 

afinco que a doses administradas são três. 
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 Realizou-se o mesmo questionamento acerca da vacina BCG que é dada no recém-
nascido e até 4 anos 11 meses e 29 dias em crianças - (para o que ela serve? E qual o esquema 
dela). 
 
Ágata – Não. Não. 
Água-marinha – Não. Não. 
Ambar – Não. Não. 
Alexandrita – Não. Não. 
Ametista – Não. Não. 
Andaluzite – Não. Não. 
Aventurina – Não. Não. 
Axinite – Não. Não. 
Citrino – Contra Tuberculose. Ao nascer e um reforço com 6 anos. 
Cornalina – Não. Não. 
Crisocola – Não. Não. 
Crisoprase – Não. São duas. 
Espinela – Não. Acho que são 2. 
Granada – Não. Não. 
Hematite – Não. Não. 
Jade – Não. Não. 
Jaspe – Não. Acho que é só uma. 
Lápis-lazúli – Não. Não. 
Malaquite – Não. É uma só. 
Olivina – Não. Acho que são 2. 
Onix – Não. Não. 
Opala – Não. Não. 
Pérola – Não. Acho que é uma só. 
Quartzo – Tuberculose. Não. 
Sugilite – Não. Duas. 
Tanzanite – Não. Uma. 
Topázio – Não. São 2. 
Turquesa – Não. Não. 
Turmalina – Não. Não. 
Zircão – Não. Não. 
 

Como observado a maioria das primíparas não sabem qual a finalidade da vacina 

BCG. Apenas 2 responderam que era contra tuberculose. Isso mostra o que já foi mencionado 

acima. Devido a vacina não ser nominada pela patologia que combate, elas não souberam 

responder. 

Sobre a dose da vacina 20 entrevistadas disseram não saber, 6 responderam duas 

doses, 2 achavam ser uma dose e apenas 2 afirmaram ser 1 dose. 

Muitas questionavam o fato de terem duas marquinhas no braço e atualmente ser 

apenas uma dose e outras confundiam o fato da segunda dose. Pois, não compreenderam ao 

serem informadas de que caso não surgisse à “marquinha” no braço do recém-nascido elas 

deveriam voltar ao posto com o filho para ser novamente vacinado contra tuberculose. 
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Dentre os entraves da vacinação, destaca-se a ausência do enfermeiro durante o 

período de coleta de dados na sala de vacinação e a falta de eficácia dos técnicos de 

enfermagem no processo de comunicação com as primíparas.  

Há uma [...] “restrição do profissional à [...] orientação mínima com relação aos 

efeitos adversos, deixando de estabelecer um processo comunicativo com a mãe” 

(VASCONCELOS13

                                                           
13 Vasconcelos EM. Educação popular nos serviços de saúde. 5ª ed. ampl. São Paulo: Hucitec; 1997. 

 

, 1997 apud OLIVEIRA et al, 2010, p. 138). 

“Dessa forma, o fornecimento das informações sobre a vacina a ser administrada e os 

benefícios para a saúde da criança deve ser feito da forma problematizadora, utilizando 

método de educação popular” (OLIVEIRA et al, 2010, p. 139). 

Igualmente, haverá maior compreensão da primípara a respeito das vacinas, eventos 

adversos e cuidados pós-vacinais, além da adesão da mesma ao cumprimento do calendário 

vacinal quando houver vínculo e acessibilidade de profissionais para serem acionados pelas 

mães em relação às dúvidas e necessidade de compreensão dos detalhes. 

Para averiguar se haviam recebido nas consultas de pré-natal alguma orientação sobre 

as vacinas a serem dadas ao seu filho, como foi e quem as havia orientado, colocaram:  

Ágata – Não. Pré-natal realizado com obstetra. 
Água-marinha – Não. Pré-natal realizado com uma enfermeira. 
Ambar – Não. Pré-natal realizado por médico.  
Alexandrita – Não. Pré-natal realizado com obstetra. 
Ametista – Não, só sobre o parto. Pré-natal realizado por médico.  
Andaluzite – Não. Foi mais as minhas as dele em si não. As do neném só depois que ele 
nasceu mesmo. O pré-natal ficou mais nos exames. Pré-natal realizado com obstetra. 
Aventurina – Sim. Só no final. Conversando com a Enfermeira. 
Axinite – Não. Acompanhava mais a mim e não falava das vacinas dela, no caso as vacinas 
que eu tinha que tomar. Pré-natal realizado com obstetra. 
Citrino – Não. Pré-natal realizado com obstetra. 
Cornalina – Não. Recebi aqui no posto por orientação dos enfermeiros. 
Crisocola – Não. Pré-natal realizado por enfermeira e médico. 
Crisoprase – Não, o médico falou por alto, só explicou que as vacinas deveriam ser tomadas 
até os 7 meses dele. 
Espinela – Não. Pré-natal realizado com obstetra. 
Granada – Não. Pré-natal realizado por enfermeira e médica. 
Hematite – Não. Nunca ninguém me falou de vacina, nem nunca tomei nem nada. Pré-natal 
realizado por médica. 
Jade – Não. Nenhuma. Pré-natal realizado por enfermeira e médica. 
Jaspe – Sim. No final com 8, 9 meses o obstetra me explicou como seria o início, quais seriam 
os procedimentos que deveria tomar. 
Lápis-lazúli – Não. Pré-natal realizado por enfermeira e médico. 
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Malaquite – Não. Pré-natal realizado por enfermeira e médico. 
Olivina – Não. Pré-natal realizado com obstetra. 
Onix – Não. Pré-natal realizado com obstetra. 
Opala – Não. Pré-natal realizado com obstetra. 
Pérola – Não. Pré-natal realizado com obstetra. 
Quartzo – Não. Pré-natal realizado com obstetra. 
Sugilite – Não. Pré-natal realizado por enfermeira. 
Tanzanite – Não. Pré-natal realizado com obstetra. 
Topázio – Não. Pré-natal realizado por enfermeira e médico. 
Turquesa – Não. Pré-natal realizado com obstetra. 
Turmalina – Sim. Através de uma folhinha dada pelo planejamento familiar. 
Zircão – Não. Pré-natal realizado com obstetra. 

 

Dentre as 30 puérperas entrevistadas 27 delas não receberam nenhuma orientação 

sobre as vacinas que deviam ser dadas ao seu filho durante as consultas do pré-natal. As que 

receberam algum tipo de orientação disseram ter sido informadas sobre as condutas apenas no 

final da gestação ou por uma folhinha dada pelo planejamento familiar. 

Quando perguntadas como foi feita essa orientação as respostas foram às seguintes: 
 
 

[...] Conversando com a Enfermeira. Aventurina (19 anos) 
 

[...] No final com 8, 9 meses o obstetra me explicou como seria o início, quais 
seriam os procedimentos que deveria tomar. Jaspe (32 anos) 
 
[...] Através de uma folhinha dada pelo planejamento familiar. Turmalina (22 
anos) 

 
Das 3 puérperas que receberam alguma orientação uma foi orientada pela enfermeira, 

outra pelo obstetra e outra recebeu um informativo entregue por profissionais do 

planejamento familiar. 

Entre as puérperas que disseram não terem sido orientadas durante o pré-natal sobre as 

vacinas que devem ser dadas ao seu filho logo após o nascimento, 18 delas foram 

acompanhadas no pré-natal por médicos obstetras, 3 delas por enfermeiros e 6 por médicos 

obstetras e enfermeiros. 

Logo, percebemos que a questão da imunização do recém-nascido não é enfatizada nas 

consultas de pré-natal nem pelos médicos obstetras e nem pelos enfermeiros. 

 
 

O enfermeiro deve estar ciente da importância de sua participação na equipe 
multiprofissional, em que cada um tem o seu papel e sua importância, sendo o 
objetivo maior a criança que necessita e tem o direito a todas as vacinas do PNI 
(SANTOS et al, 2006). 
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Para Pereira e Barbosa (2007, p. 86) cabe aos enfermeiros buscar sempre uma 

conscientização de suas atribuições, criando novos processos de trabalho, [...] devendo o seu 

trabalho ser humanizado nos aspectos éticos, dentre outros. 

Durante toda a entrevista nenhuma das puérperas relatou ter participado de palestras 

sobre os cuidados com os bebês. Segundo Rocha; Bezerra e Campos (2005, p. 369) acredita-

se que, com palestras e/ou cursos oferecidos às gestantes, juntamente com a adesão e interesse 

das mesmas, haveria benefícios para a saúde dos bebês [...]. Ainda estes autores dizem que 

além dos cuidados com o recém-nascido de mudança de pele, linguagem do choro entre 

outros, é importante que a mãe tenha conhecimento das patologias mais comuns do recém-

nascido, como evitá-las e a relevância da vacinação e da puericultura [...]. 

Confirmamos as duas hipóteses iniciais: as mulheres não recebem informações durante 

o pré-natal a respeito das vacinas e do esquema básico de imunização infantil e, as estratégias 

de educação em saúde sobre vacinação infantil não atingem as gestantes e por esse motivo as 

mães não valorizam o esquema vacinal. 

Assim para contribuirmos com as possibilidades de eficácia da comunicação as 

puérperas foram indagadas se gostariam de receber informações a esse respeito ou se 

gostariam de fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida sobre as vacinas. Duas puérperas 

disseram não querer saber mais informações a respeito das vacinas. Apenas 3 das 

entrevistadas fizeram perguntas ao final da entrevista referentes a marcação realizada no 

cartão de vacinação, até que idade o bebê toma as vacinas e sobre a cicatrização da vacina 

BCG e seus cuidados. 

Algumas participantes sugeriram ainda receber informações por correio eletrônico e, 

no quadro 3 apresentamos as sugestões delas. 

 

Quadro n˚ 3 – Meios de informação escolhidos pelas participantes 

Nome Material 
impresso 

Assistir vídeos 
educativos Palestras 

Central 
telefônica de 
informação 

Contato individual 
com o profissional 

Ágata X         
Água-marinha         X 
Ambar X       X 
Alexandrita - - - - - 
Ametista         X 
Andaluzite   X       
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Como mostra o quadro acima 16 primíparas optaram por receber informações por 

material impresso, 13 preferiram o contato individual com o profissional, 3 optaram por 

assistir palestras, 2 preferem assistir vídeos educativos e 2 preferem entrar em contato com 

uma central telefônica de informação e 2 ainda disseram não necessitar receber nenhuma 

informação. 

Verifica-se a necessidade de material gráfico explicando o que é imunização, as 

diferenças entre vacinação e imunização e disponibilidade do profissional de saúde em 

esclarecer e tirar as dúvidas da população. Ação de educação em saúde muito própria do 

profissional enfermeiro. 

 

 

Aventurina - - - - - 
Axinite X         
Citrino X         
Cornalina         X 
Crisocola     X     
Crisoprase X     X X 
Espinela         X 
Granada     X     
Hematite X X       
Jade X         
Jaspe     X     
Lápis-lazúli         X 
Malaquite X         
Olivina         X 
Onix X         
Opala X         
Pérola X         
Quartzo X         
Sugilite         X 
Tanzanite X       X 
Topázio X         
Turquesa       X X 
Turmalina X       X 
Zircão X       X 
TOTAL 16 2 3 2 13 
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5. 

Assim sendo afirmamos que a primíparas detém um conhecimento muito vago sobre 

as vacinas que seu filho deverá tomar logo após o nascimento, transparecendo suas inúmeras 

dúvidas a esse respeito, provavelmente consequência da falta de estratégias de educação em 

saúde eficazes ou pela falta de comprometimento dos profissionais de enfermagem em manter 

o assunto continuamente abordado no dia a dia dos cuidados com as gestantes. 

CONCLUSÃO 

 

Como objetivo geral do estudo buscou-se saber quais (saberes) conhecimentos as mães 

primíparas possuíam sobre as vacinas: contra hepatite B e a BCG e, verificar quais estratégias 

de educação em saúde os profissionais de enfermagem estão realizando junto às mães 

primíparas para promover conhecimento sobre a importância de vacinarem seus filhos contra 

hepatite B e tuberculose. 

Diante dos dados coletados admite-se que há carência de orientação em relação às 

primíparas acerca das vacinas e dos cuidados após a administração das mesmas. Elas 

compreendem muito pouco sobre o processo de imunização, demonstraram saber que a 

vacinação do filho é algo importante para a saúde dele, mas não sabem como a vacina irá 

conferir proteção, como agem e o que combatem. 

Constatou-se, ainda que uma primípara referiu não ter realizado o pré-natal, isso 

demonstra a falta de comprometimento do serviço de saúde oferecido e dos profissionais no 

incentivo a adesão das mesmas a participar de palestras e orientações sólidas sobre a 

vacinação de seu filho. 

O distanciamento entre o responsável pela criança e o profissional de saúde em relação 

ao processo educativo gera o descumprimento do calendário de vacinação. Portanto, a prática 

educativa deve integrar a consulta de pré-natal e o processo de imunização da criança deve 

guardar compreensão pela família, favorecendo o esclarecimento de dúvidas das mães e da 

necessidade de adesão ao calendário de vacinação sem descontinuidade. 
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É importante ressaltar que cuidar não é somente realizar as tarefas técnicas com 

aptidão. Sabe-se que os profissionais devem estar sensibilizados para que se comprometam 

com a vacinação. A educação em saúde sobre vacinação pode ocorrer em espaços ilimitados, 

pois todos os espaços onde se encontram crianças e mães são considerados espaços para 

educação em saúde a respeito da imunização como: pré-natal, consulta puerperal, palestra 

para grupos de mães, escolas, serviços de puericultura e outros. 

A educação em saúde é um processo que envolve comunicação e diálogo, meio pelo 

qual o enfermeiro pode conscientizar as primíparas, levando-as a um pensamento critico sobre 

o ato de vacinar seus filhos e compreensão do processo de imunização.  

Neste contexto sugere-se formação em educação em saúde para que os profissionais de 

enfermagem busquem conhecimento técnico científico e multidisciplinar no sentido de 

realizar suas funções através do diálogo com as primíparas, buscando um único objetivo, a 

promoção da saúde da criança recém-nascida.  

A respeito das estratégias de educação os profissionais devem refletir criticamente 

sobre as utilizadas para juntos construírem um caminho eficaz para alcançar as metas vacinais 

através da conscientização da população, buscando informar sobre as doenças evitadas pelas 

vacinas, a idade em que devem ser administradas, suas possíveis reações adversas e cuidados 

pós-vacinação sem esquecer o caráter sociocultural que as envolve. 

Estas estratégias podem permear ações educativas que visem facilitar a assimilação 

por parte das primíparas mostrando os benefícios da vacinação. A unidade de saúde deve 

ainda investir na educação continuada de seus profissionais e aprimoramento das técnicas de 

comunicação terapêutica. 
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8. ANEXOS 
 

ANEXO A – Calendário Básico de Vacinação da Criança 
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Nota: Mantida a nomenclatura do Programa Nacional de Imunização e inserida a 
nomenclatura segundo a Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 61 de 25 de agosto de 
2008 - Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA  

Orientações importantes para a vacinação da criança:  

(1) vacina BCG: administrar o mais precoce possível, preferencialmente após o nascimento. 
Nos prematuros com menos de 36 semanas administrar a vacina após completar 1 (um) mês 
de vida e atingir 2 Kg. Administrar uma dose em crianças menores de cinco anos de idade (4 
anos, 11meses e 29 dias) sem cicatriz vacinal. Contatos íntimos de portadores de hanseníase 
menores de 1 (um) ano de idade, comprovadamente vacinados, não necessitam da 
administração de outra dose de BCG. Contatos de portadores de hanseníase com mais de 1 
(um) ano de idade, sem cicatriz - administrar uma dose. Contatos comprovadamente 
vacinados com a primeira dose - administrar outra dose de BCG. Manter o intervalo mínimo 
de seis meses entre as doses da vacina. Contatos com duas doses não administrar nenhuma 
dose adicional. Na incerteza da existência de cicatriz vacinal ao exame dos contatos íntimos 
de portadores de hanseníase, aplicar uma dose, independentemente da idade. Para criança HIV 
positiva, a vacina deve ser administrada ao nascimento ou o mais precocemente possível. Para 
as crianças que chegam aos serviços ainda não vacinadas, a vacina está contraindicada na 
existência de sinais e sintomas de imunodeficiência, não se indica a revacinação de rotina. 
Para os portadores de HIV (positivo) a vacina está contraindicada em qualquer situação.  

(2) vacina hepatite B (recombinante): administrar preferencialmente nas primeiras 12 horas de 
nascimento, ou na primeira visita ao serviço de saúde. Nos prematuros, menores de 36 
semanas de gestação ou em recém-nascidos à termo de baixo peso (menor de 2 Kg), seguir 
esquema de quatro doses: 0, 1, 2 e 6 meses de vida. Na prevenção da transmissão vertical em 
recém-nascidos (RN) de mães portadoras da hepatite B administrar a vacina e a 
imunoglobulina humana anti-hepatite B (HBIG), disponível nos Centros de Referência para 
Imunobiológicos Especiais - (CRIE) nas primeiras 12 horas ou no máximo até sete dias após 
o nascimento. A vacina e a HBIG devem ser administradas em locais anatômicos diferentes. 
A amamentação não traz riscos adicionais ao RN que tenha recebido a primeira dose da 
vacina e a imunoglobulina.  

(3) vacina adsorvida difteria, tétano, pertussis e Haemophilus influenzae b (conjugada): 
Administrar aos 2, 4 e 6 meses de idade. Intervalo entre as doses de 60 dias e, mínimo de 30 
dias. A vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis (DTP) são indicados dois reforços. O 
primeiro reforço administrar aos 15 meses de idade e o segundo reforço aos 4 (quatro) anos. 
Importante: a idade máxima para administrar esta vacina é aos 6 anos, 11 meses e 29 dias. Os 
comunicantes domiciliares e escolares de casos de difteria não vacinados, com esquema 
incompleto ou com situação vacinal desconhecida, administrar 1 dose da vacina DTP (em 
crianças até 6 anos 11 meses e 29 dias) e dT (crianças com 7 anos ou mais). Em caso de 
ferimentos graves ou comunicantes de pessoas com difteria, antecipar a dose de reforço 
quando a última dose foi administrada há mais de 5 (cinco) anos.  

(4) vacina oral poliomielite 1, 2 e 3 (atenuada): administrar três doses (2, 4 e 6 meses). Manter 
o intervalo entre as doses de 60 dias e, mínimo de 30 dias. Administrar o reforço aos 15 meses 
de idade. No caso em que a criança tenha tomado a terceira dose após os 6 meses de idade, 
considerar o intervalo mínimo de 6 meses após a última dose para administrar o reforço.  
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(5) vacina oral rotavírus humano G1P1 [8] (atenuada): administrar duas doses seguindo 
rigorosamente os limites de faixa etária:  

primeira dose: 1 mês e 15 dias a 3 meses e 7 dias.  

segunda dose: 3 meses e 7 dias a 5 meses e 15 dias.  

O intervalo mínimo preconizado entre a primeira e a segunda dose é de 30 dias. Nenhuma 
criança poderá receber a segunda dose sem ter recebido a primeira. Se a criança regurgitar, 
cuspir ou vomitar após a vacinação não repetir a dose.  

(6) vacina pneumocócica 10 (conjugada): no primeiro semestre de vida, administrar 3 (três) 
doses, aos 2, 4 e 6 meses de idade. O intervalo entre as doses é de 60 dias e, mínimo de 30 
dias. Fazer um reforço, preferencialmente, entre 12 e 15 meses de idade, considerando o 
intervalo mínimo de seis meses após a 3ª dose. Crianças com inicio do esquema vacinal na 
faixa etária entre 7 e 9 meses de idade: o esquema de vacinação consiste em duas doses com 
intervalo de pelo menos 1 (um) mês entre as doses. O reforço é recomendado 
preferencialmente entre 12 e 15 meses, com intervalo de pelo menos 2 meses. Crianças com 
início do esquema vacinal entre 10 e 11 meses de idade: o esquema de vacinação consiste em 
duas doses com intervalo de pelo menos 1 (um) mês entre as doses, sem necessidade de 
reforço.  

(7) vacina meningocócica C (conjugada): administrar duas doses aos 3 e 5 meses de idade, 
com intervalo entre as doses de 60 dias, e mínimo de 30 dias. O reforço é recomendado 
preferencialmente entre 12 e 15 meses de idade. Crianças com início do esquema vacinal na 
idade de 10 ou 11 meses: o esquema de vacinação consiste em duas doses com intervalo de 2 
(dois) mês entre as doses, sem necessidade de reforço.  

(8) vacina febre amarela (atenuada): administrar aos 9 (nove) meses de idade. Durante surtos, 
antecipar a idade para 6 (seis) meses. Indicada aos residentes ou viajantes para as seguintes 
áreas com recomendação da vacina: Estados do Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, 
Roraima, Tocantins, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal e 
Minas Gerais e alguns Municípios dos Estados do Piauí, Bahia, São Paulo, Paraná, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul. Para informações sobre os Municípios destes Estados, buscar 
as unidades de saúde destes. No momento da vacinação considerar a situação epidemiológica 
da doença. Para os viajantes que se deslocarem para os países em situação epidemiológica de 
risco, buscar informações sobre administração da vacina nas embaixadas dos respectivos 
países a que se destinam ou na Secretaria de Vigilância em Saúde do Estado. Administrar a 
vacina 10 (dez) dias antes da data da viagem. Administrar reforço, a cada dez anos após a data 
da última dose.  

(9) vacina sarampo, caxumba e rubéola: administrar duas doses. A primeira dose aos 12 
meses de idade e a segunda dose deve ser administrada aos 4 (quatro) anos de idade. Em 
situação de circulação viral, antecipar a administração de vacina para os 6 (seis) meses de 
idade, porém deve ser mantido o esquema vacinal de duas doses e a idade preconizada no 
calendário. Considerar o intervalo mínimo de 30 dias entre as doses. 

 

 



63 
 

 
 

      ANEXO B – Caderneta de Saúde da Criança 
 
 

 

 
 
      ANEXO C - Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 
 
 

Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. 

   

Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade 

incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade. 

Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este Estatuto 

às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade. 

Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à 

pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, 

por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.069-1990?OpenDocument�
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desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de 

dignidade. 

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público 

assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 

 

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: 

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; 

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; 

Título II 

Dos Direitos Fundamentais 

Capítulo I 

Do Direito à Vida e à Saúde 

Art. 7º A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a 

efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio 

e harmonioso, em condições dignas de existência. 

Art. 11. É assegurado atendimento integral à saúde da criança e do adolescente, por 

intermédio do Sistema Único de Saúde, garantido o acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. (Redação dada pela Lei nº 11.185, 

de 2005) 

Art. 14. O Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica e 

odontológica para a prevenção das enfermidades que ordinariamente afetam a população 

infantil, e campanhas de educação sanitária para pais, educadores e alunos. 

Parágrafo único. É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas 

autoridades sanitárias. 

Parte Especial 

Título I 

Da Política de Atendimento 

Capítulo I 

Disposições Gerais 

Art. 86. A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á 

através de um conjunto articulado de ações governamentais e não-governamentais, da União, 

dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11185.htm#art2�
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11185.htm#art2�
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11185.htm#art2�
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Art. 87. São linhas de ação da política de atendimento:  

I - políticas sociais básicas; 

III - serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas 

de negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão; 

 
     ANEXO D – Documento de aprovação do Comitê de Ética 
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9. 

 

APÊNDICES 
 

APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

PROJETO DE PESQUISA: “O CONHECIMENTO DE PRIMÍPARAS ACERCA DA VACINAÇÃO DE 
RECÉM-NASCIDOS: a enfermagem construindo saberes e práticas” 

Pesquisador Responsável: Profª. Dra. Helen Campos Ferreira. 
Coleta de dados: Discente Priscila Guiducci Coe Ribeiro 
Instituição: Centro Municipal de Saúde Alice Toledo Tibiriçá 
 
 A Sra. está sendo convidada a participar da pesquisa “O CONHECIMENTO DE PRIMÍPARAS 
ACERCA DA VACINAÇÃO DE RECÉM-NASCIDOS: a enfermagem construindo saberes e práticas”, cujo 
objetivo é saber quais conhecimentos a Sra possui a respeito das vacinas contra a Hepatite B e a BCG. Para tal 
faremos uma entrevista gravada em aúdio, com perguntas sobre informações pessoais, esquema de vacinas das 
crianças e orientações recebidas.  

Não serão publicados dados ou informações que possibilitem sua identificação. Não há riscos 
relacionados aos procedimentos que serão realizados neste estudo. Embora não haja nenhuma garantia de que a 
Sra terá benefícios com ele, as informações que a Sra fornecer serão úteis para verificarmos quais são as 
melhores estratégias de educação que a enfermagem pode realizar para promover conhecimento sobre as vacinas 
contra Hepatite B e BCG, podendo beneficiar outros indivíduos.  

Sua participação no estudo não implicará em custos adicionais. A Sra não terá qualquer despesa com a 
realização da pesquisa, pois a mesma será custeada pela autora. Assinando esse consentimento, a senhora não 
desiste de nenhum de seus direitos. Além disso, a senhora não libera os investigadores de suas responsabilidades 
legais e profissionais no caso de alguma situação que lhe prejudique. A sua participação é inteiramente 
voluntária e uma vez aceitando participar desta pesquisa, a Sra deverá se sentir livre para abandonar o estudo a 
qualquer momento do curso deste, sem que isto afete o seu cuidado ou relacionamento futuro com esta 
instituição. O investigador deste estudo também poderá retirá-la do estudo a qualquer momento, se ela julgar que 
seja necessário para o seu bem estar. 

Caso surja alguma dúvida quanto à ética do estudo, a Sra deverá se reportar ao Comitê de Ética em 
Pesquisas envolvendo seres humanos – subordinado ao Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, órgão do 
Ministério da Saúde, através de solicitação ao representante de pesquisa, que estará sob contato permanente, ou 
contactando o Comitê de Ética em Pesquisa desta instituição, no telefone (21) 3971-1463. É assegurado o 
completo sigilo de sua identidade quanto a sua participação neste estudo, incluindo a eventualidade da 
apresentação dos resultados deste estudo em congressos e periódicos científicos. 
__________________________________                                  __________________________________ 

          Priscila Guiducci Coe Ribeiro                                                           Helen Campos Ferreira 
 

Diante do exposto nos parágrafos anteriores eu, _______________________________________ 
_____________________________________________________firmado abaixo, residente à 
_____________________________________________concordo em participar do estudo intitulado “O 
CONHECIMENTO DE PRIMÍPARAS ACERCA DA VACINAÇÃO DE RECÉM-NASCIDOS: a enfermagem 
construindo saberes e práticas”  
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Eu fui completamente orientada pela Acad. de Enfermagem Priscila Guiducci Coe Ribeiro que está 
realizando o estudo, de acordo com sua natureza, propósito e duração. Eu pude questioná-la sobre todos os 
aspectos do estudo. Além disto, ela me entregou uma cópia da folha de informações para os participantes, a qual 
li compreendi e me deu plena liberdade para decidir acerca da minha espontânea participação nesta pesquisa. 
Depois de tal consideração, concordo em cooperar com este estudo, patrocinado pela autora que está sob a 
responsabilidade da Dra. Helen Campos Ferreira sobre qualquer anormalidade observada. Estou ciente que sou 
livre para sair do estudo a qualquer momento, se assim desejar. Minha identidade jamais será publicada. Os 
dados colhidos poderão ser examinados por pessoas envolvidas no estudo com autorização delegada da 
investigadora e por pessoas delegadas pelo patrocinador. 
Estou recebendo uma cópia assinada deste Termo. 
 
Investigadora: Nome: _________________________________________ 

Data: __________________________________________ 

Assinatura: _____________________________________ 

Participante: Nome: _________________________________________ 

Data: __________________________________________ 

Assinatura: _____________________________________ 

Responsável: Nome: _________________________________________ 

Data: __________________________________________ 

Assinatura: _____________________________________.  

 

 

 

 

 

 

Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde e defesa Civil 

Rua Afonso Cavalcante, 455 sala 710 – Cidade Nova 

Tel: 3971-1463 

E-mail: cepsms@rio.rj.gov.br / cepsmsrj@yahoo.com.br 

 

 

 

 

 

Priscila Guiducci Coe Ribeiro 

e-mail: prisguiducci@yahoo.com.br 

Tel:(21) 2573-3109/9476-7094 

 

Helen Campos Ferreira 

e-mail: lenferreira@uol.com.br 

Tel: (21) 26054445/9628-0921 

 

mailto:cepsms@rio.rj.gov.br�
mailto:cepsmsrj@yahoo.com.br�
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APÊNDICE B – Instrumento para coleta de dados 

 

1. 
2. Nome: _________________________________________________________________ 

Caracterização dos sujeitos: 

3. Idade: ___________         4. Possui Companheiro (  )        5. Não possui companheiro (  ) 
 6.   Quanto tempo ficou hospitalizada para o parto? ________________________   
 7.   Quantos cômodos têm a residência? (  ) 

    8.   Quantas pessoas residem na moradia? _________________________ 
    9.   Quantas consultas de pré-natal a Sra realizou? ___________________ 

 
 

10.   

13.  Em relação ao seu bebê a Sra já recebeu alguma informação sobre que vacinas que seu filho 
terá que tomar? De quem? Quando? 

Dados do estudo: 
11.   O que a Sra entende por vacinação? 
12.   Quando se fala em vacinar alguém, cite três palavras que lhe venham à mente: 

14.  Sabe se seu filho já foi vacinado? Como? De que maneira? 
15. A Sra sabe informar quais vacinas o recém nascido toma logo após seu nascimento? Quais? 
16. A Vacina de Hepatite B é dada logo após o nascimento, sabe para o que ela serve? Conhece o 

esquema dela? 
17. A vacina BCG é dada até 4 anos 11 meses e 29 dias no recém nascido, sabe para o que ela 

serve? Conhece o esquema dela? 
18. Você recebeu alguma orientação sobre as vacinas que devem ser dadas ao seu filho durante as 

consultas do pré-natal? Como? De quem? 
19. A Sra gostaria de receber informações a esse respeito? Sim (  ) Não (  ) 

Tipo: 
20. Material impresso (  ) 
21. Assistir vídeos educativos (  ) 
22. Palestras (  ) 
23. Central telefônica de informação (  ) 
24. Contato individual com profissionais (  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Durante o ensino teórico-prático das disciplinas Saúde da Mulher II e Saúde da Criança realizado respectivamente no Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), Hospital Maternidade Oswaldo Nazareth e no Posto de Saúde do Badú, por serem disciplinas o...
	Observou-se, também, ainda que empiricamente, que a caderneta de saúde das crianças apresentava o esquema de imunização básico atrasado e sem a adequada sequência. Ao pensar sobre o assunto, estabeleci como ação investigativa o conhecimento das mães a...
	Tal preocupação fundamenta-se na ação de atenção básica de saúde proposta pelo Ministério da Saúde (MS) no Programa Pacto pela Vida, cujo incremento se dá através de outro programa iniciado em 2011 e intitulado Rede Cegonha que une dois grupos humanos...
	As autoridades de saúde do Brasil estabeleceram esquema de imunização básico para redução da morbimortalidade infantil. Contudo, caso a população não faça aderência às idéias propostas pelo MS, os profissionais de saúde avançam pouco para assegurar a ...
	A vacinação completa confere imunização individual e coletiva contra diversas doenças, reduzindo a circulação de agentes infecciosos, por ser recurso preventivo de extrema importância (TEMPORÃO0F , 2003 apud OLIVEIRA, 2010, p.134).
	O não cumprimento do calendário básico de vacinação pode causar diversos agravos, que podem se reverter em graves problemas de saúde pública, uma vez que as crianças são mais susceptíveis às doenças do ponto de vista imunológico (RAMOS et al, 2010, p....
	Duração total da pesquisa
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