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Título: Busca ativa em imunizações: uma estratégia de promoção à saúde do 
servidor na UFRGS. Justificativa: A vacinação é uma das atividades 
realizadas pelo Serviço de Atendimento Ambulatorial (SAA), sendo ofertadas 
as seguintes vacinas: Hepatite B, Dupla adulto, Febre amarela, Tríplice viral e 
Influenza. Apesar de ser um serviço disponibilizado à comunidade universitária, 
muitos servidores não o procuram por desconhecimento ou por não estarem 
cientes da importância da prevenção de doenças por meio da vacinação. 
Objetivo: Promover a saúde do trabalhador por meio da identificação da 
situação vacinal dos servidores, orientando sobre a importância de mantê-la 
atualizada. Metodologia: Utilizou-se o método de busca ativa no Sistema de 
Recursos Humanos (SRH), o qual consistiu em uma estratégia para identificar 
dentre os servidores ativos da UFRGS aqueles que apresentavam calendário 
vacinal com pendências. Os servidores foram contatados via e-mail ou telefone 
e convidados a atualizar sua carteira de vacinas, além de serem informados 
sobre a importância da prevenção de doenças por meio da vacinação. 
Resultados: Após a implementação da busca ativa na UFRGS houve aumento 
da cobertura vacinal dos servidores ativos e a procura pelo serviço se mantém 
a cada ano. As limitações da aplicação dessa estratégia consistem na 
incapacidade do SRH localizar servidores que não foram vacinados na 
UFRGS, nem permitir o registro de imunizações realizadas em outros serviços 
de saúde. Considerações Finais: Destaca-se a importância da busca ativa, 
pois contribui para ações preventivas e planejamento da oferta de serviços. 
Observa-se a importância de readequação do SRH às necessidades de 
planejamento e operacionalização da equipe de imunizações, e a integração 
desta ação às demais ações do Departamento de Atenção à Saúde. 
 


