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Vacinação extramuros: uma ação de promoção à saúde do servidor 

Introdução: Dentre as ações de promoção da saúde realizadas pela Divisão de 

Promoção da Saúde (DPS) está a imunização dos servidores. Como forma de ampliar 

o acesso às vacinas oferecidas pela DPS, a equipe de enfermagem pode se deslocar 

aos campi para orientar acerca da importância da vacinação e aplicar as vacinas 

disponíveis.  

Justificativa:  A efetividade de um programa de promoção da saúde envolve, além de 

informar, criar oportunidades para que as mudanças aconteçam. Ao mesmo tempo, a 

vacinação é uma importante estratégia de intervenção em saúde do trabalhador, 

visando controlar a transmissão de determinadas doenças.  

Objetivo: Promover a saúde dos servidores ativos através da vacinação extramuros.  

Metodologia: Identificou-se as unidades mais distantes  e que não contam com sala de 

vacinação (Campus Olímpico, Litoral Norte e Ceclimar). Foram identificadas também 

as demandas relativas à imunização no Sistema de Recursos Humanos desses campi, 

detectando os servidores com esquema vacinal incompleto, priorizando as vacinas 

Hepatite B e Dupla Adulto. Em contato com as unidades selecionadas, orientou-se 

sobre a ação, solicitando a comunicação prévia dos servidores sobre a atividade. 

Resultados: Dos servidores com esquema vacinal incompleto, foram vacinados 30% 

no Campus Olímpico, 48% no Litoral Norte e 71% no Ceclimar. Concomitantemente, 

realizou-se orientações sobre promoção da saúde e prevenção de agravos, dando 

ampla visibilidade às ações e serviços da DPS.  

Conclusão:  Considera-se efetiva a ação pois promoveu a imunização dos servidores 

lotados em campi distantes do Campus Central. Constatou-se que a adesão foi maior 

dos servidores lotados nos campi mais distantes (Litoral Norte e Ceclimar). Pretende-

se promover mais ações extramuros, por entender que estas ampliam de forma 

significativa a promoção da saúde dos servidores ativos da Universidade. 

 

 


