A IMPORTANCIA DA IMUNIZAÇÃO NA INFANCIA
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A imunização passiva através da vacina é extremamente importante nos primeiros anos de
vida pois minimiza doenças nesta fase, sendo obrigatório que todas as mães levem seus
filhos ao centro de saúde mais próximo. O cartão de vacina é entregue na primeira visita ao
centro de saúde, com ele é feito o controle de imunização da criança. O calendário de
imunização consta de diversas vacinas como segue: a primeira dose da vacina contra a
hepatite B deve ser administrada na maternidade, nas primeiras 12 horas de vida do recémnascido. O esquema básico se constitui de 03 (três) doses, com intervalos de 30 dias da
primeira para a segunda dose e 180 dias da primeira para a terceira dose. O esquema de
vacinação atual é feito aos 2, 4 e 6 meses de idade com a vacina Tetravalente e dois
reforços com a Tríplice Bacteriana (DTP). O primeiro reforço aos 15 meses e o segundo
entre 4 e 6 anos. É possível administrar a primeira dose da Vacina Oral de Rotavírus
Humano a partir de 1 mês e 15 dias a 3 meses e 7 dias de idade (6 a 14 semanas de vida). É
possível administrar a segunda dose da Vacina Oral de Rotavírus Humano a partir de 3
meses e 7 dias a 5 meses e 15 dias de idade (14 a 24 semanas de vida). A vacina contra
febre amarela está indicada para crianças a partir dos 09 meses de idade, que residem ou
que irão viajar para área endêmica (estados: AP, TO, MA MT, MS, RO, AC, RR, AM, PA,
GO e DF), área de transição (alguns municípios dos estados: PI, BA, MG, SP, PR, SC e
RS) e área de risco potencial (alguns municípios dos estados BA, ES e MG). Se viajar para
áreas de risco, vacinar contra Febre Amarela dez dias antes da viagem. O objetivo deste
estudo foi avaliar o índice de imunização de acordo com o Calendário Básico de Vacinação
ao nascer até a idade escolar no município de Jaru, no ano de 2007. Para realização deste
estudo foi utilizadas pesquisa quantitativa, descritiva analítica e revisão bibliográfica. Com
valores fornecidos pela secretaria de saúde do município de Jaru, no mês de agosto de
2007. Público alvo foi crianças recém nascidas (0-3) pré-escolares(3-7) á crianças na idade
escolar (7-11) . Observaram-se os dados de crianças de 0 a 11 anos vacinadas no período de
agosto de 2007 – Jaru/RO. Sendo: BCG: 94 crianças, tetravalente (DTP+Hib): 331
crianças, VOP (vacina oral contra pólio): 742 crianças, VORH (vacina oral de Rotavirus
humano): 106 crianças, Hepatite B: 262 criança, febre amarela: 162 criança, SRC ( tríplice
viral): 142 criança, DTP (tríplice bacteriana): 197 criança. Conclui-se se que as vacinas nas
unidades básicas de saúde e as campanhas conseguem atingir a meta esperada. O
enfermeiro, além de acompanhar a imunização da criança ele realizar a consulta de
enfermagem e avalia o desenvolvimento da criança e adolescente, dentro do contexto
familiar, assistindo nas alterações de saúde mais freqüentes, individuais e coletivas
(processo de determinação social da doença e as necessidades básicas da população jovem
nos serviços de saúde), compreendendo as etapas do desenvolvimento natural do recémnascido, lactente, infante, pré-escolar e adolescente.
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