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Artigo Original

PERCEPl;:AO DAS MAES QUANTO A IMPORTANCIA DA IMUNIZAl;:AO INFANTIL*

PERCEPTION OF MOTHERS REGARDING THE IMPORTANCE OF CHILD IMMUNIZATlON

PERCEPCIÓN DE LAS MADRES SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA INMUNIZACIÓN INFANTIL

Leiliane Bezerra Santos 1, Cristina Costa Melquíades Barreteé, Francisca Lívia Sepúlveda Sílva-',Kamila Cristiane de Olíveira Silva"

A ímunízacñc ó urna das medidas mais importantes na prevencác de doencas infecciosas ovítávcis. Trata-se de uma pesquisa
exploratória descrttiva, com abordagem qualítatíva, realizada em urna Unidade de Saúde da Família (USF) no estado da Paraíba
Brasil, a qual cbjetivou conhecer a percepcáo das máes quantc d importancia da imunizacáo infantil. A amostra ccnstituiu-se de
trfnta mñes, cadastradas na USFe corn filhcs na faíxa etárta de zerc a dcze anos. A coleta de dados occrreu em setembro de 20013,
e ío¡ utilizado um questionáríc semí-estruturadc. Os resultados revelaram que grande parte das máes acredita no prccessc de
vacinacáo e sabe da ímportáncia da imunizacác como forma de prevencáo das doencas.
Descrttores: Percepcáo: Máes: Crtanca: Imunízacáo: Vacínacáo: Enfermagem.

Inununízatícn is ene of the mcst ímpcrtant mensures in the preventícn of preventable ínfectícus dtseases. It ís an exploratcry
descríptíve research, wíth qualítatíve approach, carrted out in a Family Health Unit (FHU) in the state of Paraíba, Brazfl, whích
aímed to know the perception of mcthers abcut the impcrtance of child immunizat.ion. The sample consfsted cf t.hirty mothers
whc were enrclled at the FHU and with children aged zcro te twelve ycars. Data ccllection occurred in September 2008 and a
semí-structured questíonnaire was used. The results revealed that most mothers belíeve in the vaccinatíon process ami know the
ímportance of immunizatíon as a means ofprevention of díseases.
Descrípters: Perceptícn: Mothers; Child: Immunízation: Vaccination; Nursing.

Lainmunización es una de las más importantes en la prevención de las enfermedades infecciosas prevenibles. Es una investigación
cualitativa exploratoria, descriptiva, realizada en una Unidad de Salud Familiar (USF) en el estado de Paraíba, Brasil, que tenía como
objetivo conocer la percepción de las madres sobre la importancia de la vacunación infantil. La muestra constó de treinta madres,
se inscribieron en la USFy con niños y niñas de cero a doce años. La recolección de datos tuvo lugar en septiembre de 2008 y se
utilizó un cuestionario semiestructuradc. Los resultados revelaron que la mayoría de las madres creen en el proceso de vacunación
y conoce la importancia de la vacunación como medio de prevención de enfermedades.
Descriptores: Percepción; Madres; Niño. Inmunización; Vacunación; Enfermería.

",Extraído da monografía "Avaliacño da Percepcáo das Mñes quantc aJmuruzacño Infantil" da Graduacáo em Enfermagem - Faculdades Integradas
de Patos FlP, 2008j02.
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INTRODU~ÁO

A imunizacáo deve ser entendida como um modifi

cador no curso das doencas, já que apresenta um acentu

ado decréscimo da morbidade e da mortalidade causadas

pelas doencas mfecciosas evitáveis por vacinacáo. Ela re

presenta o procedimento de menor custo e maíor efeti

vidade, que garante a promocáo e a protecáo da saúde

em indivíduos vacinadosf-J. Quando ocorre na primeira

infáncia, constituí-se em relevante acáo de prevencáo de

doencas infectocontagiosas, que podem levar ao óbito e

a graves sequelas em enancas no Brasil e no mundot-l,

Polémica desde sua ínvencáo, a vacína tem acumu

lado, ao longo desse tempo defensores entre a maíoria

dos médicos, cíentistas e autoridades que atuarn na esfera

da saúde coletiva, e também quantídade significativa de

adversários. que a veem como geradora de um mal maior

do que os beneficios que prcporcionat'l, Elas foram o "es

topim de revoltas e alvo de disputas judiciais, vista como

símbolo do arbitrio ou como a grande arma da humani

dade contra as moléstias infecto-contagiosas"(3:620J.

A írnportáncia que as vacinas tém na protecáo a
saúde e na prevcncáo de doencas é inquestionável, prin

cipalmente durante a infáncia(4J. Ela é fundamental no

primeiro ano de vida, e se configurando como uma me

dida determinante na reducáo do coeficiente de morta

lidade ínfantilf-l. Por mcio da ídcntíficacáo dos fatorcs

responsáveis pelo atraso ou falta da vacinacáo é que se

podem monitorar os programas e buscar as enancas que

nao sáo vacínadast-J.

No Brasil, o Ministério da Saúde oferece gratuita

mente um grande número de vacinas distribuidas, roti

neíramenre ou em campanhas, administradas e apraza

das conforme o calcndário de vacínacao para o primeiro

ano de vida, de acordo corn as normas do Programa Na

cíonal de Imunízacáo - PNI(6J. Essa medida mostra o

quáo importante e relevante é o processo de imunizacáo

infantil.

Mesmo existindo o PNI e as campanhas promovidas,

todos os anos "murtas enancas deixarn de ser vacinadas

pelos mais diferentes farores, que abrangem desde o nível

cultural e económico dos pais, até causas relaclonadas a

cren<;as,supersti<;5es, mitos e credos religiosos"(4:300J.

Na sala de vacina<;ao das unidades de saúde em

nosso país, as atividades devem ser desenvolvidas por

uma equipe de enfermagem treinada para o manuseio,

conserva<;<1o e administra<;<1o dos imunobiológicos(7).
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Este é um dos momentos em que o profissicnal de enfer

magem deve atuar como orientador; passando o conheci

mento necessário para que as máes entendarn a impor

táncía da ímunízacáo. que se caracteriza como uma forma

eficaz para a prevencáo do aparecimento de doencas,

O PNI tem como principal objetivo o controle de

doencas imunopreveníveis por meio de amplas cober

turas vacmaísí'", e o entendimento por parte das máes

sobre a irnpcrtáncia dessa atividade contribuí para o al

cance do objetivo do programa.

Com base na atuacáo que o profissiorial enferrnei

ro deve ter; e a partir de estágio académico em USFde um

município da Paraíba, percebeu-se o ínsuficiente conhe

cimento por parte de algumas máes sobre a irnportán

cía de vacínar seus filhos, o que traz como consequéncia

atraso no esquema vacinal de algumas enancas. A partir

dessa realidade, foi despertado o interesse em conhecer

a percepcáo das máes quanto á importáncia da ímuníza

<;::<10. A relevancia desse estudo se justifica pelo conhcci

mento da percepcao das máes em relacáo a írnunízacáo

infantil e pela contribuicáo como fonte de dados sobre

a temática para os profissionais e pesquisadores que te

nharn interesses afins.

Esta pesquisa teve como objetivo conhecer a per

cepcáo das máes quanto a importancia da imunízacáo

infantil, em urna cornunidade do munidpio de Patos 

Paraíba, investigando as dificuldades que as máes en

frentam para manter atualízado o esquema de vacínacáo

de suas enancas.

METODOLOGIA

Trata-se de urna pesquisa do tipo exploratório

descritiva, com abordagem quahtatíva. Os estudos explo

ratórícs consistem na definicao de objetivos e na busca

de mais informacóes acerca do tema em questáo, sem

elaboracáo de hipótesesl'". A pesquisa descritiva tem

como objetivo conhecer as situacoes e relacóes ocorridas

no aspecto social, político e económico e em outros as

pectos do comportamento lnunanoí'",

O cenárío da pesquisa foi urna USF, no munidpio

de Patos, Paraíba. Na qual havia um universo de 150

mfies com filhos de zero a doze anos de ida de.

Os critérios de inclusao foram os seguintes: m<1es

cadastradas na USF onde a pesquisa foi desenvolvida,

que tinham filhos de zero a doze anos de idade e que fre

quentaram a Unidade no período de coleta de dados.



Os dados foram coletados no més de setembro de

2008, no período vespertino, na referida Unidade de Saú

de da Familia. O instrumento utilizado Ioi um questioná

río semi-cstruturado que abordou questócs sobre as ca

racterísticas socioecónornicas dos sujeitos da pesquisa,

bern como dados relacionados ao nivel de conhecimen

to das máes sobre a importáncia da imunizacáo infantil.

Foram consultados também os cartóes de vacinacáo das

enancas a fim de verificar a atualizacáo do esquema vaci

nal e cornpará-Io corn as respostas das máes.

Encerrada a coleta de dados, que ocorreu com

trínta (30) máes enquadradas nos critérios de inclusáo

do estudo, os questíonários foram lidos. Os dados e a sa

turacáo das talas foram analisados a partir dos seguintes

procedimentos metodológicos: categorízacáo, ínferéncia,

descricáo e interpretacáol-''!

O Termo de Consentímento Lívre e Esclarecido

(TCLE) obedeceu as diretrizes e normas da Resolucáo do

Consclho Nacional de Saúde 196/96, que trata da pesqui

sa envolvendo seres humanos'J!', e foi feíto ern duas vías,

urna para o sujeito participante e a outra para a pesqui

sadora que realizou a caleta dos dados. O TCLE foi lido

para as participantes e garantíu, entre outros fatores, o

esclarecímento de dúvidas, a ísencáo de riscos, o direito

da participante a desisténcia em qualquer fase da pesqui

sa e o sigilo da sua identidade: por isso, elas foram iden

tificadas corn nemes de flores.

O trabalho foi aprovado pelo Comité de Ética ern

Pesquisa das Faculdades Integradas de Patos (Parecer:

0059/2(08).

RESULTADOS E D1SCUSSAO

A percepcáo das máes sobre a importancia da
ímunízacáo

A realidade social de cada urna das entrevistadas

deve ser levada em consideracáo, haja vista que é um fa

tor diretamente relacionado ao seu entendirnento sobre

a importáncia da imuniza¡;:áo infantil.

Os resultados da pesquisa apont':lm que a gran

de maioria das maes era jovem, vinte (20) tinham entre

19 e 30 anos; e dez (10) mais de 31 anos. No referente á

ocupa<;ao, vinte e quatra (24) eram do lar, trés (03) eram

agentes comunitárias de saúde e urna (01) era ou agri

cultora, ou comerciante, ou vendedora. Entende-se que

o fato de a máe ser do lar é favorável, pois da tem mais
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oportunidade de acornpanhar adequadamente a saúde

dos seus filhos, podendo observar melhor e ter um con

tato mais prolongado com as enancas.

Com relacáo ao estado civil, eram doze (12) casa

das, onze (l'J) sol te iras, trés (03) viúvas, e quatro (04)

marcaram no questionário o seu estado civil como sendo

"outros" Quanto ao número de filhos, doze (12) tinham

apenas um filbo; cinco (05), dais filbas; aita (08), tres fi

lhos: e cinco (05), quatro ou mais filhos.

No que diz rcspeito á escolaridade, doze (12) (a

maioria das máes) revelararn ter o primeiro grau incom

pleto, seis (06) térn o primeiro grau completo, quatro

(04) o segundo grau incompleto e oito (08) tém o segun

do grau completo. Nenhuma das máes tínha forrnacáo

superior. Este é um ponto que merece atencáo especial

nessa caracterízacáo, pois o baixo nivel de escolaridade

reflote diretamente na condicáo de saúde, já que muitas

das informacóes recebidas relativas a imunízacáo podem

deixar de ser cornpreendídasf-O,

É também importante analisar-se o conhecimento

de urna ou maís pessoas, porque o estudo e a capacidade

de ínterpretacao favorecem o conhecimento e a capacida

de de comunicacáo. Na comunícacáo com país e Iilhos de

diferentes culturas, é fundamental considerar que os pa

dr5es de cornunicacáo, práticas de educacáo das enancas

e práticas de saúde, podern diferir dos conceítcs que nor

teiam o profissioual de enfermagemf'<'. O conhecimento

dessas diferencas ajudará na forrnulacáo de hipóteses so

bre a familia e na aquísícáo de urna sensibilídade para as

diferencas, considerando a dírecáo dada a educacáo em

saúde e a assísténcía prestada'Vl,

O enferrneiro tem o papel principal de ser um ar

ticulador no ato de suprir as necessidades de saúdc de

urna comunidadel-J e, por ísso, deve abordar a família de

forma cuidadosa no que diz rcspeito a conscícntízacáo

para a vacinacáo.

Quanto a renda familiar; dezessete (17) revelaram

que a renda mensal das suas familias é de um a dois sa

láríos mínimos mensaís, onze (11) menos de um salário

mínimo e duas (02) entre tres e quatro saláríos mínimos.

Vinte (20) delas disseram morar cm casas alugadas, nove

(09) cm casa própria; e urna (O 1) referiram cm outro tipo

de moradia, o que espelha seu padr<1o social. Há estudos

que afirmam que "os setores onde se encontraram as me

lhores coberturas vacinais, independente da distáncia

(do posto de saúde), correspondem aqueles cuja popula

¡;:<10 possui renda familiar mais baixa" (14:212).
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Os aspectos scciaís precisam ser considerados

pelo profissíonal na abordagem das máes ao pensar

em assisténcia as enancas, pois as diferencas culturaís,

económicas e sociaís ínfluencíam díretamente no modo

como as máes recebern informacoes quanto aos cuidados

corn a saúde de suas enancas.

Todas as máes entrevistadas relataram ser impor

tante a ímunízacáo de suas enancas, Pode-se perceber

que é um resultado positivo, poís a conscíentizacáo delas

sobre a importancia do processo de vacínacáo ajuda no

controle de doencas. A interpretacáo dada por elas a va

cinacáo de seus filhos influenciará na condueño dos cuí

dados a saúde da enanca,

A postura e o comportamento das máes váo in

fluenciar significativamente na ímunizacáo das enancas,

positiva ou negativamente. E isso tem que ser esclarecido

a elas por toda a equipe de saúde para que o impacto na

vida da enanca seja positivo.

O sistema familiar deve ser considerado como um

conjunto de elementos complexos, visto que as decísóos

e atividades de um dos membros da família afetam os de

mais mernbros, Eern se tratando de saúde, a direcáo dada

pela mae é muito significativa, pois normalmente é a mu

lher a responsáve1 pelos cuidados da saúde dos íílhos, do

companheiro e de si pnSpria(13).

Ao estudar como unidades distintas urna enanca

e um de seus país, nao será possível fazer urna avahacáo

familiar de forma cerreta. pois será negligenciada a ob

servacáo da interacáo entre as partes(13).

Em relacáo a atualizacáo das vacinas de seus Ii

lhos, vinte e sete (27) das máes entrevistadas respcn

deram que "sirn'; e tres (03) disseram que "náo" Para o

fato de as máes seguirem corretamcnte a manutencáo do

calendário vacinal, foram varias as explícacóes feítas por

das, entre as quaís: Por causa da bolsa famítia, para nao per

der (Rosa). Porque se nao estiver em dia o pessoal do posta recla

ma (Orquídea). Porque se falhar o agente de saúde vem buscar

em casa (Margarida). Tem que levara LTian~'apara tomarvacina

para evitar as doenr;as (Camélia). Porque se vier algum beneficio

(financeiro) as vacinas estao em dia (Tulipa).

Das respostas que foram negativas para a atualiza

<;ao das vacinas, as m<1es assim se justificaram: Nao levei

porque nao tenho tempo (Lírio). Por descuido mesmo! (Crisánte

mo). Porque nao fui mesmo, só por isso (Cravo).

As respostas das lll<1es entrevistadas, transcritas

aciTna, foranl confirmadas pela consulta aos cartf¡es de

vacinas das crian<;as e, demonstram pouco conhecimento

624 Rev Rene, Fortaleza, 2011 jul/set; 12(3]:621-6.

da maíoría delas ou desínteresse das que responderam

de forma negativa a respeíto da vacinacáo.

Apesar de, para algumas máes, a vacinacáo cons

tituir uma das prcocupacócs no cuidado a saúde da

enanca, a maioria das justificativas emitidas foi referente

aos programas de beneficios socíaís, dando maís impor

tancia aos beneficios ñnanceíros do que aos beneficios

relacionados a saúde. Nesse ponto, é fundamental o tra

balho efetivo dos profissionais de saúde, destacando-se

o agente comunítáno de saúde (AeS), que nas visitas

domiciliares e no monitoramento das cadernetas de va

cinacáo das enancas, detectou os esquemas atrasados e

as encaminhou ao servíco de saúde, como se pode obser

var em algumas talas das entrevistadas. Há estudos que

apontam a busca ativa dos faltosos como solucáo para

captar enancas que faltam ao servico de saúde para a

tomada da dose da vacina(15). Apesar de a estrategia de

atencáo primaria a saúde vir contribuindo decisivamente

para o sucesso dos programas de ímunízacáo. as unida

des de saúde necessítam de aprimoramento de procedí

mentes técnicos e administrativos, pois assím garantirá a

plenítude da cobertura vacinal ern data oportunal-''!

O programa Bolsa Familia foi desenvolvido pelo

governo federal para integrar-se ao programa Fome Zcro,

consistindo na transferencia direta de renda que bene

ficia familias. desde que estas se comprornetem a cum

prir as seguíntes condicionalidades: manter as enancas

e adolescentes ern idade escolar frequentando a escola

e cumprir os cuidados básicos com a saúde, como, por

exemplo, o calendário de vacinacáo, para as enancas en

tre Oe 06 anosí!"! Apesar de o objetivo principal do pro

grama nao ser esse, influencia as máes, também, a estar

em día com o calendario vacinal de seus filhos.

Póde-se verificar, porém, que nern todas as rnáes

do estudo puderam responder positivamente quanto ao

cumprímento da atualizacáo da caderneta de vacinas,

Existe estudo que associa a elevada falta de crian<;as para

o acompanhamento (incluindo a vacina<;ao) a baixa esco

laridade Inaterna e a est.rut.ura fanüliar(18).

O aspecto baixa escolaridade estava presente na

lllaioria das maes entrevistadas, o que pode ter contri

buído para os casos de atraso nas vacinas. Ao contrário

disso, o amnento do nível de escolaridade proporciona

ummaior conhecimento dos problemas de saúde e, pro

picia ao indivíduo maior acesso, conhecimento e habi

lidade para int.eragir com os profissionais e servi<;os de

saúde(12J.



No que diz respeito as dificuldades supracitadas

em vacinar as enancas, vinte e oito (28) das máes nega

ram que elas existam; já duas (02), disserarn que "sim",

mas que nao estáo relacionadas ao servíco de saúde, e

sím, a urna falta de ternpo, ínteresse e comprometimento

delas em levar seu filho para vacinar, quando dizem que:

Porque tem afazeres domésticos que ocupam o día todo (Dalia].

Sou descansada mesmo [Acácia].

Há estudos que trazem como fato res de náo-vaci

nacáo a inacessibilidade dos vacinadores as residencias,

a crenca popular de que a vacinacáo de rotina náo exige

atencáo além do medo das possíveis reacóes da vacina. Tais

fatores nao foram encontrados como determinantes na fal

ta ao servíco de saúde para vacinacáo das críancasl-".

Com excecáo de poucas mács, pode-se observar

urna associacáo positiva entre o entendimento del as so

bre a importancia da ímunízacáo infantil e a atualízacáo

da caderneta de vacinacáo, notando-se que há particí

pacáo, seja levando-as ao posto de saúde, seja fazendo a

busca atíva das mesmas, seja por ínteresse em beneficios

financeiros.

Portante, o enfermeiro e sua equipe de saúde, ao

se deparar com mñes que estáo com a caderneta de vaci

nacáo de seus filhos em día, devern trabalhar o incentivo

e o elogio para que assim continuem; e com relacáo as

que estáo com as cadernctas atrasadas, que promovam

a devida regularizacáo, Essa educacáo ern salute sobre

imunízacáo deve ser feita por intermédio de onentacoes

claras, objetivas, sucintas e que contenham as informa

yfJes adequadas(12) para que tenha efetividade.

O PNI nas últimas duas décadas vem desenvolven

do estratégias especificas para alcancar melhores cober

turas de forma homogénea em todos os municipíos bra

sílcíros. desenvclvendo as atividades de irnunízacao de

modo altamente competente e eficazC2üJ.

CONSIDERAl;:OES FINAIS

Urna das medidas mais importantes de preven¡;fio

contra doem;:as segundo a literatura referenciada seria

a vacinay<1o, e ao longo do tempo pode-se observar que

ela tem construfdo urna história de diminuiy<1o e até a er

radicay<1o de doenyas no Brasil, bem como e1n qualquer

país do mundo, independente de suas diferenyas cultu

ralS e socioeconomicas.

Apesar do baixo nfvel de escolaridade da 1naioria

das maes participantes da pesquisa, estas detinham co-

Santos LB;Barreta CCM) Silva FLS;Silva KCO

nhccímento a respeito da vacinacáo. senda esta urna das

preocupacóes no cuidado da saúde dos seus filhos.

Os resultados mostram tambérn que mesmo dian

te do trabalho de agentes de saúde e de toda a dívulgacáo

existente na mídia sobre vacinacáo. foram encontradas

maes que demonstram falta de ínteresse e cornprome

timento em levar seus filhos para vacinar. Dessa forma,

o profissional de enfermagem deve ser capaz de atuar

significativamente nesses casos, prorncvendo educacáo

em saúde e sensibilizacáo da cornunídade onde atua para

promover o alcance de melhores Indices de vacinacáo e,

consequentemente, reducáo de agraves.

Foi possível observar que as máes, ern sua maioria,

reconhecern a importancia da vacinacáo, embora algu

mas tenham relatado mantel' o esquema vacinal atualí

zado por estarern mais interessadas em nao perder be

nefícios ñnanceíros de programas sociaís que benefícios

relacionados a saúde,

Percebe-se, com isso, que será nccessária a rcali

zacao de orientacóes por parte da equipe de saúde por

meio de palestras e visitas domiciliares, em que seja pos

sívcl trabalhar a educacáo em saúde sobre vacínacáo com

vistas a mudanca de comportamento das máes e amplia

cáo do entendimento dessa prática de saúde, enfatizando

a manutencáo do esquema vacinal atualizado e estimu

lando a promocáo da saúdc,
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