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O Programa Nacional de Imunizações é responsável pela organização da Política Nacional de 

Imunização da população brasileira. O Programa se consolidou como o coordenador de uma 

importante intervenção de Saúde Pública de caráter universal, contribuindo diretamente para a 

redução da morbimortalidade por doenças transmissíveis no Brasil. A Atenção Básica 

representa um conjunto de ações de saúde, tanto no plano individual quanto coletivo. Esses 

serviços de saúde devem garantir a equidade e acesso para todos os povos e comunidades, 

independente de etnia, cultura e fator socioeconômico. Ressalta-se a comunidade cigana que 

possuem características culturais próprias, são considerados um grupo étnico, na medida em 

que constitui comunidade. A atuação da equipe de enfermagem possui um importante papel 

na imunização, em todas as suas ações de gerenciamento, coordenação, supervisão e 

execução. O presente estudo teve como objetivo geral: Conhecer o entendimento da 

comunidade cigana sobre o processo de imunização e atuação do enfermeiro da Atenção 

Básica e objetivos específicos: traçar o perfil sociodemográfico dos ciganos; identificar os 

fatores que atuam na aceitação ou não dos ciganos quanto as imunizações; verificar a 

participação dos enfermeiros no Programa de Imunização, na perspectiva dos ciganos. Trata-

se de uma pesquisa de abordagem qualitativa e descritiva, de natureza exploratória em 

pesquisa de campo. Foi desenvolvido numa comunidade cigana de um determinado 

Município localizado no Recôncavo da Bahia. Participaram deste estudo membros de uma 

Comunidade Cigana. A coleta de dados foi realizada através de um formulário. Como o 

trabalho ainda encontra-se na fase de análise dos dados através da análise de conteúdo 

segundo Minayo, não se tem ainda resultados. Espera-se com este estudo resgatar a saúde da 

população tradicional e da população cigana, pela relevância para a Saúde Pública e por ser 

um campo expressivo de atuação do enfermeiro que possibilita desenvolver estratégias e 

ações imprescindíveis para promoção da saúde e prevenção de doenças.  

Palavras-Chave: Atenção Primária à Saúde. Enfermagem. Imunização. 


