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Introdução: A Febre Amarela (FA) é uma doença infecciosa, causada por vírus cujo 
reservatório natural são os primatas não humanos. A FA se apresenta na forma silvestre 
transmitida pelo mosquito Haemagogus e, na forma urbana, pelo Aedes Aegypti. No 
Brasil, nos últimos anos a FA vem se manifestando por epidemias. A emergência da 
atenção primária em saúde de importância nacional de FA que iniciou em novembro de 
2008 no estado do Rio Grande do Sul registrou casos suspeitos da forma silvestre. 
Diante do aumento das áreas de risco, a Unidade Básica de Saúde (UBS) de um 
hospital universitário passou a disponibilizar a vacina conforme o estipulado pela 
Secretaria Municipal de Saúde. Presenciando o aumento da demanda pela imunização, 
as dúvidas em relação à doença, a não padronização de questionamentos por parte da 
equipe de saúde, bem como a falta de insumos e estrutura física, sentimos a necessidade 
de destacar a importante atividade do enfermeiro na gestão do cuidado na atenção 
primária em saúde. Objetivo: Evidenciar o papel do enfermeiro na implementação da 
imunização para a FA. Metodologia: Relato de experiência de acadêmicos da disciplina 
de Administração em Enfermagem: Estágio Curricular I, do Curso de Enfermagem da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em abril de 2009, em uma UBS. 
Discussão: Dentro deste cenário, os acadêmicos desenvolveram a atuação junto ao 
enfermeiro no planejamento, implementação, execução e avaliação de rotinas na 
assistência vacinal ao usuário e a equipe de saúde, bem como a organização do 
trabalho, a orientação e supervisão dos registros e documentação epidemilógica, 
divulgação de informação clara para a educação em saúde, proporcionando a qualidade 
da assistência, a satisfação do usuário da UBS e da equipe de saúde. 


