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THE IMPORTANCE AND BENEFITS OF CHILD VACCINATION AND THE 
FACTORS THAT TAKE VACCINE DELAY: A REPORT OF EXPERIENCE

Introduction: Vaccination is the most effective means of combat-
ing and preventing immunoprevolutionary diseases. This is only 
possible through vaccination, actions that represent one of the 
most important public health interventions in the control of pathol-
ogies generated by immunizable agents. which strengthens the 
effectiveness of vaccines. Objective: To report the experiences 
of nursing students in a supervised activity of the discipline Child 
Health on the importance and benefits of childhood vaccination 
and the factors that lead to vaccine delay. Methodology: De-
scriptive study of the type of experience report, carried out in a 
Basic Health Unit in the city of Maceió from March to June 2018. 
Outcome: During the period of the Child Health discipline, it was 
possible to observe the importance of childhood and the benefits 
that the vaccine brings, because the child who has the vaccina-
tion card in the daytime hardly gets sick by immunoprevolution. 
Having all the benefits of vaccination can still have a child who 
is not up to date with the passbook due to some factors such as: 
lack of information from parents about the importance of updat-
ed vaccination, logistical problems, among others. Thus, leaving 
children vulnerable to disease that can be prevented through the 
practice of vaccination. Conclusion: In the face of everything it 
is perceived that vaccination is a form of public health interven-
tion in the fight against disease that can be avoided through the 
vaccine and also a way to reduce the costs of hospitalizations in 
hospitals.
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INTRODUCTION 

Vaccination means the application of an antigen 

to a human being, organized in the laboratory, 

aiming at the organism to create immunity 

against pathologies caused by imminible 

agents1. Currently in the Brazilian territory polio 

diseases and smallpox have already been 

eradicated, this shows the value, importance, 

effectiveness, success of the vaccination 

process and health education, and as a result of 

this a decrease in spending through 

hospitalizations. and bringing with it the 

improvement of public health In Brazil, in 1973, 

the Ministry of Health created the National 

Immunization Program (PNI), which became 

one of the most important public policies, whose 

functions are epidemiological surveillance of 

diseases that can be prevented by 

immunization. good immunobiological 

population. In recent times, the Brazilian 

government has been working in the fight and 

prevention of immune diseases, in this context, 

some special actions have been developed, 

such as vaccination practice in the Basic Health 

Units (UBS) and the National Vaccination Day 

campaign. As a result of the increase in 

vaccination actions in the territory, the World 

Health Organization (WHO) launched the 

Expanded Program of Immunization to 

immunize a certain number of people in a short 

period, especially children, pregnant women and 

elderly people. These are groups that are more 

vulnerable to disease outbreaks and when the 

goal is reached more quickly, they will become 

vaccination campaigns3. However, the Unified 

Health System (SUS) has been organized every 

day to improve the first gateway to health, which 

is Primary Health Care (PHC), so that the 

country has been favored with the first goal that 

was set. Decrease in child mortality, starting with 

updating the vaccination booklet, which is 

extremely important for the child to be immune 

to various diseases that can be prevented 

through vaccination, and failure to keep up with 

the child vaccination card can undoubtedly lead 

to great harm to the lives of this public, making 

diseases even more vulnerable, and parents 

should be careful to prevent this from causing 

their children to be vaccinated4. Child 

vaccination is a fundamental tool for children to 

remain immune and a means of reducing child 

mortality. When parents take their children to a 

Health Care Unit for consultation, it is possible 

for health professionals to monitor how the 

child's health immunization condition is going 

through the Child Health Handbook (CSC), 

which is a key element of surveillance and a 

means of monitoring it by noting the practices 

performed and thus promoting the direct 

participation of the family with professionals in 

this process of child immunization care5. 

OBJECTIVE 

The study aims to report the experiences of a 

student of the nursing course at Estácio de 

Alagoas College in supervised activity of the 

Child Health discipline, observing the knowledge 

of parents about the importance of childhood 

vaccination and the reasons that lead to delayed 

vaccination. 

METHODOLOGY 

This is a descriptive study of the type experience 

report, with a qualitative approach, based on the 

experience of a student of the Nursing course at 

Estácio de Alagoas College in the compulsory 

stage of the Child Health discipline. The place of 

the activities was held at Dr. Osvaldo Brandão 

Vilela Health Center, located in front of 330, R. 

Lafaiete Pachêco, S / N - Ponta da Terra, 

Maceió - AL, CEP: 57030-646, in the period 

From March to June 2018. From weekly visits on 

Friday, the students developed nursing actions 

in the vaccination room with children. 

RESULTS 

During the internship at the Dr. Osvaldo Brandão 

Vilela Health Center, through weekly visits, it 

was possible to observe the conduct and reality 

of parents who took their children to vaccinate, 

as in the waiting room many parents commented 

that they had children with late vaccination 

booklet with just one dose of Bacillus Calmette-

Guérin (BCG) that she had taken to the hospital 
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the day she was born. For, there are several 

reasons that lead to non-compliance with the 

child's vaccination card such as: logistical 

problems, lack of information from parents about 

the importance of updated vaccination, false 

knowledge about contraindications to 

vaccination, fear of adverse reactions, lack of 

confidence. of any vaccine and unmotivated 

parents in immunizing their children. In addition, 

other causes associated with the very structural 

composition of the health services offered such 

as: absence of consultations at night, holy day or 

on weekends, equipment, absence of people, 

long lines, waiting period and need for hobby 

toys when waiting for the consultation, these 

factors contribute to the delayed vaccination in 

children1. However, the nurse along with his 

team must actively search for these children who 

are not attending the monthly consultation to be 

able to follow the whole process of these 

children's lives, especially as the immunization 

situation goes. It is this professional who will be 

performing the vaccination practice should take 

this time to guide parents about the importance 

of vaccination in their children's lives and how 

many diseases can be prevented and prevented 

through a very simple means that is vaccination. 

So, the responsibility of the nursing staff in the 

vaccine room becomes very large and it is good 

that these professionals are always updating, 

because the information improves with each 

passing time in health1, 5 

CONCLUSION 

Given all that has been presented, it is clear that 

there are several reasons that lead to childhood 

immunization delay that many of them are 

directly linked to the lack of commitment of 

parents or guardians of the child, health 

professionals and the structural composition of 

health services offered for this. among others. 

And through the study it was possible to analyze 

all these factors associated with non-compliance 

with the child health book and the responsibility 

of nursing professionals working in the 

vaccination room to guide parents on the 

importance of child vaccination to be able to 

prevent and prevent disease. 

immunopreventable. 
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INTRODUÇÃO 

Vacinação tem como significado aplicação de 

um antígeno, em um ser humano, organizado 

em laboratório, visando que o organismo crie 

imunidade contra patologias causadas por 

agentes iminizaveis1. Atualmente no território 

brasileiro as enfermidades poliomielite e a 

varíola já foram erradicadas, isso, mostra o 

valor, a importância, a eficácia, o sucesso do 

processo vacinal e da educação em saúde, e 

como resultado disso a uma diminuição dos 

gastos por meio de internamentos hospitalares 

e trazendo consigo a melhoria da qualidade da 

saúde pública2. No Brasil, em 1973 o Ministério 

da Saúde criou o Programa Nacional de 

Imunização (PNI), que virou uma das políticas 

pública mais importante, cuja, tem funções de 

vigilância epidemiológicas das enfermidades 

que podem ser prevenida por meio da 

imunização, visa oferecer para a população 

imunobiológicos de boa qualidade. Nos últimos 

tempos, o governo brasileiro tem trabalhado no 

combate e prevenção de doenças 

imunipreviniveis, neste contexto, foram 

desenvolvidas algumas ações especiais, como 

prática vacinal nas Unidades Básicas de Saúde 

(UBS) e a campanha do Dia Nacional de 

Vacinação. Com isso, foi aumentando as ações 

de vacinação no território, a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) lançou o Programa 

Ampliado de Imunização com finalidade de 

imunizar uma determinada quantidade de 

pessoas em um período de curto prazo, 

principalmente crianças, grávidas e pessoas 

idosas que são grupos que ficam mais 

vulneráveis aos aparecimentos de 

enfermidades e quando a meta é alcançada de 

forma rápida mais eficiente se tornará as 

campanhas de vacinação3. Entretanto, o 

Sistema Único de Saúde (SUS) vem se 

organizado a cada dia para poder aprimorar a 

primeira porta de entrada a saúde que é a 

Atenção Primaria a Saúde (APS), de modo que 

vem favorecido o país com a primeira meta que 

foi diminuição de mortalidade infantil, 

começando com atualização da caderneta 

vacinal, que é de extrema importância para que 

a criança fique imune a diversas enfermidades 

que pode se prevenidas através da vacinação, 

e o não cumprimento de manter em dia o cartão 

vacinal infantil pode sem dúvida acarretar 

grandes prejuízos para vida desse público 

deixando ainda mais vulnerável as doenças, e 

os pais devem ficar atento para impedir que isso 

aconteça levando seus filhos para serem 

vacinados4. A vacinação infantil é uma 

ferramenta fundamental para as crianças se 

manterem imune e o meio de reduzir a 

mortalidade infantil. Quando os pais levam seus 

filhos para alguma Unidade de Atenção a Saúde 

para consulta é possível que os profissionais da 

saúde acompanhem como anda a condição de 

imunização de saúde da criança através da 

Caderneta de Saúde da Criança (CSC), que é 

um elemento fundamental de vigilância e um 

meio de monitorar nela anotando as práticas 

realizadas e assim promovendo a participação 

direta da família com profissionais nesse 

processo de cuidados com a criança de 

imunização5.  

OBJETIVO 

O estudo tem como objetivo relatar as 

experiências vivenciadas de uma acadêmica do 

curso de enfermagem da faculdade Estácio de 

Alagoas em atividade supervisionada da 

disciplina Saúde da Criança, observando o 

conhecimento dos pais sobre a importância da 

vacinação infantil e os motivos que levam ao 

atraso vacinal.  

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo de natureza descritiva do 

tipo relato de experiência, com abordagem 

qualitativa, a partir da experiência de uma 

acadêmica do curso de Enfermagem da 

Faculdade Estácio de Alagoas no estágio 

obrigatório da disciplina Saúde da Criança. O 

local da realização das atividades foi no Centro 

de Saúde Dr. Osvaldo Brandão Vilela, situada 

em frente ao n° 330, R. Lafaiete Pachêco, S/N - 

Ponta da Terra, Maceió - AL, CEP: 57030-646, 

no período de Março a Junho de 2018. A partir 

de visitas semanais realizadas no dia de sexta-
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feira, os acadêmicos desenvolviam ações de 

enfermagem em sala de vacinação com 

crianças.  

RESULTADOS 

Durante o período de estágio no Centro de 

Saúde Dr. Osvaldo Brandão Vilela, através de 

visitas semanais, foi possível observar a 

conduta e a realidade dos pais que levaram 

suas crianças para vacinar, pois na sala de 

espera muitos pais comentava que tinha criança 

com a caderneta vacinal atrasada com apenas 

uma dose de Bacillus Calmette-Guérin (BCG) 

que tinha tomado no hospital no dia em que 

nasceu. Pois, existem vários motivos que levam 

ao não cumprimento com o cartão vacinal da 

criança tais: problemas logísticos, carência de 

informação dos pais quanto à importância da 

vacinação atualizada, falsos conhecimentos 

sobre às contra indicações de vacinação, receio 

das reações adversas, falta de confiança de 

qualquer vacina e pais desmotivados em 

imunizar seus filhos. Além disso, outras causas 

associada à própria composição estrutural dos 

serviços de saúde ofertados como: ausência de 

consultas pela noite, dia-santo ou em termino de 

semana, equipamentos, ausência de pessoas, 

filas enormes, período de espera e 

necessidades de brinquedos para passatempo 

no momento da espera da consulta, são fatores 

que contribui para o atraso vacinal infantil1. 

Entretanto, o enfermeiro junto com sua equipe 

deve realizar uma busca ativa dessas crianças 

que não estão comparecendo a consulta mensal 

para poder acompanhar todo processo de vida 

dessas crianças principalmente como anda a 

situação de imunização. É este profissional que 

estará realizando a prática vacinal deve 

aproveitar esse momento para orientar os pais 

sobre a importância da vacinação na vida de 

seus filhos e quantas enfermidades podem ser 

evitadas e prevenidas através de um meio bem 

simples que é a vacinação. Então, a 

responsabilidade da equipe de enfermagem na 

sala de vacina torna-se muito grande e é bom 

que esses profissionais estejam sempre se 

atualizando, pois as informações se 

aperfeiçoam a cada tempo que se passa na 

saúde1, 5 

CONCLUSÃO 

Diante de tudo que foi apresentado se percebe 

que são vários motivos que levam ao atraso 

vacinal infantil que muitos deles estão 

diretamente ligados a carência de empenho dos 

pais ou responsáveis pela criança, dos 

profissionais da saúde e da composição 

estrutural dos serviços de saúde oferecido para 

esse público, entre outros. E através do estudo 

foi possível analisar todos esses fatores 

associado ao não cumprimento da caderneta de 

saúde da criança e a responsabilidade dos 

profissionais de enfermagem atuante na sala de 

vacinação em orientar os pais quanto à 

importância da vacinação infantil para poder 

evitar e se prevenir das doenças 

imunopreviníveis. 
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