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Campina das Missões: Educação, a importância da ação de Vacinação e           
Atualização da Caderneta de Vacinação  
 
 
A experiência realizada no município de Campina das Missões foi enviada à Coordenação             
Estadual de Atenção Básica por meio do formulário Relato de práticas na Atenção Básica - RS                
por Patrícia Isabel Acker, técnica de enfermagem de uma Equipe de Saúde da Família, e é                
desenvolvida de forma integrada por Agente Comunitário de Saúde, Enfermeiro(a) e           
Professores. 
 
“Sabemos hoje que a vacinação é a segunda ação de saúde pública mais eficaz e efetiva no                 
controle e erradicação de doenças e, para que a população do nosso município possa              
manter-se sempre protegida, pensamos em desenvolver essa ação de conscientização no           
público da comunidade escolar, começando pelos alunos das séries iniciais, passando para os             
alunos do ensino fundamental e ensino médio. Acreditamos que se conseguirmos incutir            
neles a importância das vacinas, serão pessoas que continuarão a procurar a proteção da              
imunização ao longo de sua vida. Atualmente temos casos de movimentos anti vacinas,             
doenças já sem circulação do vírus voltando a ocorrer, baixas coberturas vacinais, pessoas             
desacreditando da eficácia das vacinas. Em virtude disso essa ação torna-se muito            
importante. 
 

 
Fonte: arquivo enviado por Patrícia Isabel Acker 

 
 

https://atencaobasica.saude.rs.gov.br/convite-relato-de-praticas-na-atencao-basica-rs


O trabalho foi planejado em conjunto com os professores e direção das escolas públicas              
municipais e estaduais do município e com a equipe de enfermagem da Estratégia de Saúde               
da Família. Visitamos todas as escolas do município, nos dois turnos de aula, contemplando              
todos os alunos. Fizemos uma atividade com explanação de material por vídeo que falava da               
criação da vacina, seu surgimento e evolução e quais vacinas estavam destinadas a cada              
faixa etária, enfatizando sempre a sua importância. Após essa atividade, avaliamos a            
caderneta de vacinação dos alunos, que previamente foi solicitado que a trouxessem no dia              
da ação. Para os alunos com alguma vacina pendente, foi atualizado a situação vacinal com               
a aplicação da vacina em falta no dia da atividade, desde que tivesse sido autorizado sua                
aplicação pelo responsável familiar. 
 

 

Fonte: arquivos enviados por Patrícia Isabel Acker 
 
Acredito que o nosso principal desafio foi criar um material que fosse simples mas ao mesmo                
tempo que prendesse a atenção do alunos e os fizessem compreender a importância das              
vacinas na prevenção de doenças. No entanto, essa ação se mostrou muito eficaz, uma vez               
que conseguimos colocar em dia a situação vacinal das crianças e adolescentes com vacinas              
em atraso, conseqüentemente aumentando nossas coberturas vacinais. Também os alunos          
se mostraram muito receptivos, interagindo com a equipe, sendo essa também uma            
oportunidade de diminuir o medo, a insegurança  e as dúvidas no momento de vacinar. 

 



Temos como planejamento e meta, realizar essa atividade todos os anos, em toda a              
comunidade escolar.” 
 

 
Fonte: arquivo enviado por Patrícia Isabel Acker 

 
 
 
 
Conheça outras experiências aqui: 
https://atencaobasica.saude.rs.gov.br/relatos-de-praticas-na-atencao-basica-do-rs 
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