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PROMOÇÃO DA SAÚDE AO TRABALHADOR POR MEIO DA 
VACINAÇÃO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 
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RESUMO: A vacinação é uma forma de prevenção de doenças 

infectocontagiosas. É composta por substâncias capazes de estimular o 

sistema imunológico, para tornar o organismo imune ou mais resistente 

contra agentes patológicos. Seu efeito ocorre pela presença de proteínas, 

toxinas, partes de bactérias ou vírus que podem se apresentar como 

atenuados (vivos) ou inativados (mortos). Quando introduzidos no 

organismo, este irá estimular a síntese de anticorpos que são moléculas 

capazes de reconhecer, neutralizar e sinalizar antígenos, para que sejam 

fagocitados por macrófagos. Desse modo, quando o organismo entra em 

contato com o componente da vacina ele produz a chamada imunidade 

contra determinada doença, garantindo desse modo a proteção do 

indivíduo. O objetivo é relatar a experiência vivenciada durante a 

realização de uma aula expositiva dialogada sobre Vacinação para 

Trabalhadores. Se trata de um estudo descritivo, do tipo relato de 

experiência onde trabalhou-se a temática “Vacinação para Trabalhadores” 

com acadêmicos de enfermagem do VIII semestre e desenvolvido por 

cinco Graduandas de Enfermagem na disciplina de Saúde do Trabalhador 

da Universidade Regional do Cariri - URCA, realizado  no período 

vespertino, em setembro de 2018. Desenvolveu-se uma aula expositiva 

dialogada, organizada em duas etapas: 1° descrever as principais vacinas 

utilizadas; 2° administração, volume e aprazamento. Através da aula foi 

possível a discussão da temática no que diz respeito ao conceito de 

vacinas, principais utilizadas na prevenção de doenças em trabalhadores, 

a forma correta de administração, volume e aprazamento. Tratar desse 

assunto possibilitou aos estudantes de enfermagem o aprofundamento e 

atualização acerca do calendário de vacinas, além disso, o 

desenvolvimento de conhecimentos fundamentais para atuar nessa área. 

A aula proporcionou a assimilação de novos conhecimentos, 

https://www.infoescola.com/sistema-imunologico/anticorpos/
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conscientização sobre a importância da imunização e ficou claro o papel 

dos profissionais de saúde na realização da educação em saúde e busca 

ativa dos trabalhadores que não estão com a vacinação em dia, além 

disso, foi destacada a importância da prevenção de doença e agravos 

através da vacinação. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Imunização. Prevenção de Doenças. Saúde do 
Trabalhador. 

 
 


