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RESUMO

Apesar da melhoria das coberturas vacinais observada no Brasil, uma parcela das crianças continua sem ser vacinada adequadamente, mesmo em 
locais com ampla disponibilidade dos serviços de saúde. Após ampla revisão de vários estudos de avaliação da cobertura vacinal e dos fatores 
relacionados à não vacinação, desenvolvidos no mundo e no Brasil, observa-se que relacionam tal fato a uma série de fatores de risco para a não 
vacinação, destacando-se: baixa renda, residência em área rural, extremos de idade materna, maior número de filhos, baixa escolaridade 
materna, maior número de moradores no  domicílio, residência há menos de um ano na área, falta de conhecimento acerca das doenças 
preveníveis por imunização, dificuldades de transporte, conflitos trabalhistas motivados pela perda de dias de trabalho para o cuidado com os 
filhos, ausência de seguro-saúde e presença de doenças na criança. Os objetivos gerais da pesquisa foram: descrever os fatores responsáveis pela 
não atualização do calendário vacinal em crianças de 0 a 10 anos atendidas na Unidade Básica de Saúde Perpétuo Socorro no Município de 
Macapá/Amapá no ano de 2012. Os objetivos específicos foram caracterizar o perfil social e econômico do responsável pela criança com o 
calendário vacinal desatualizado; Quantificar o número de crianças que se encontram com o calendário vacinal desatualizado; Relacionar os 
imunobiológicos que frequentemente aparecem com esquema vacinal incompleto. A metodologia utilizada foi exploratória, descritiva e 
quantitativa. A coleta destes dados ocorreu na fila de espera para a sala de vacina, por não ter uma sala disponível para que pudesse ser feito 
individualmente. A técnica de coleta de dados utilizada na pesquisa foi entrevista a partir de um roteiro contendo perguntas abertas e fechadas 
dirigidas aos responsáveis legais das crianças que se enquadraram nos critérios de inclusão da pesquisa.  A pesquisa foi submetida ao Comitê de 
Ética em Pesquisa, onde obteve a autorização para execução através do protocolo CEP/SEAMA nº 022/2012. O estudo foi realizado com 300 
crianças com idade de 0 à 10 anos, atendidas na sala de vacina da Unidade Básica de Saúde do Perpétuo Socorro no Município de Macapá no 
Estado do Amapá durante o período de Julho à Setembro de 2012. De acordo com os resultados obtidos, ao que se refere aos responsáveis das 
crianças atendidas na sala de vacina, foi evidenciado que 95% eram do sexo feminino, dos entrevistados 37% tinham entre 26 a 30 anos, quanto à 
escolaridade 40% cursaram o ensino fundamental ou médio, quanto a vida conjugal 38% vivia em união estável, 42% tinham como profissão dona 
de casa, e na religião 72% eram católicos, em relação à moradia 75% tinha casa própria, e 74% residem em Macapá, do total 30% tinha apenas 
um filho, os imunobiológicos que mais apresentaram atraso foram: 17% a vacina Poliomielite e 16% a vacina Pneumocócica. E com 31%, o motivo 
principal do atraso das vacinas foi casos de doença da criança. Este trabalho demonstra que, há um elevado índice de crianças com a vacinação 
em atraso principalmente com as vacinas que são administradas aos dois meses de idade, o destaque neste trabalho foi que à maioria das 
crianças têm pelo menos duas vacinas em atraso, ocorreram ainda casos de terem até quatro vacinas em atraso. Nas vacinas em atraso o maior 
índice foi à poliomielite (17%), pois o esquema é de três doses, a qual deve ser administrada antes de completar um ano e dois reforços após um 
ano de idade, dentre os motivos pelos quais ocorreu o atraso, 24% relataram não ter tempo para cumprir o calendário vacinal em dia.
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