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Introdução: O enfermeiro é responsável pela capacitação e supervisão do profissional da 
sala de vacina. Escolas de Graduação em Enfermagem tem um papel importante na 
formação profissional sobre imunizações. Objetivo: Verificar o conhecimento de 
acadêmicos de enfermagem do Curso de Graduação da FAMERP acerca da imunização em 
criança até um ano de vida. Método: Pesquisa descritiva, abordagem quantitativa. 
Consentiram a participação, dos 240 alunos matriculados, 98. Instrumento de coleta dos 
dados elaborado com adaptação de um questionário já previamente testado e validado. 
Resultados: Amostra 98 alunos, sendo 28,6% do 1º ano, 33,7% do 2º ano, 12,2% do 3º ano 
e 25,5% do 4º ano. 90,8% sexo feminino, 96,9% de 18 a 25 anos. Temas não ensinados: 
controle da rede de frio, legislação e contra-indicações, hanseníase, AIDS, câncer, histórias 
das práticas da imunização, anatomia das vias de administração e fisiologia das vacinas, 
tuberculose e técnicas de comunicação para educação de profissionais de saúde. Do 2° ao 
4° ano: estratégias e procedimentos de estímulo as mães procurarem a rede de atenção 
básica para que as carteiras de vacinação dos seus filhos fiquem em dia e técnicas de 
comunicação para educação familiar. Disciplinas e locais da prática: sala de vacina do 
ambulatório de pediatria, disciplinas Saúde da Criança e do Adolescente e Vigilância em 
saúde, nas UBSs e ESFs. Afirmações falsas sobre imunização: congelamento da vacina 
contra Hepatite B não compromete sua eficácia e aplicar nova dose da vacina contra 
Rotavírus se houver regurgitação ou vômito. Maioria respondeu que as vacinas podem ser 
aplicadas no mesmo dia e não reinicia o esquema quando atrasa a dose. Conclusões: 
Respostas dos acadêmicos do CGE são semelhantes; há conteúdos não ensinados aos 
alunos do 2°, 3° e 4° ano; necessidade de reflexão sobre o método e conteúdo ministrados 
nas disciplinas de competência do tema em questão. 


