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Vacinação é Importante! 

NETTO, Felício de Freitas1 

MANSANI, Fabiana Postiglione2 

 

Resumo: O Programa Nacional de Imunizações (PNI) foi criado, no Brasil, em 1973 como uma importante forma 

de combater as doenças imunopreveníveis. Poucos anos depois, encontravam-se erradicadas afecções, tais quais 

varíola e poliomielite. Nesse entender, o PNI-BR é considerado modelo referencial de política de saúde pública 

em todo o mundo. A existência de doenças erradicadas despreocupa a população, mas é sempre importante lembrar 

do comportamento dinâmico dessas infecções: a ausência de prevenção pode ser um trigger point para o seu 

reaparecimento. Nessa perspectiva, este projeto tem como objetivo a conscientização da comunidade acerca da 

importância da vacinação, assim como da necessidade de combater os movimentos contrários à essa prática, 

conhecidos como “movimentos antivacina” (MaV) que representam um grave problema de saúde pública. Foi 

utilizado um banner didático e explicativo sobre o Calendário Vacinal e um questionário composto por 5 questões 

referentes ao posicionamento da população sobre vacinação e MaV. Aproximadamente, 240 pessoas passaram 

pela ação e 225 responderam o questionário, sendo que foram encontrados os seguintes principais resultados: 

35,6% não têm a carteira de vacinas atualizada, 96,4% consideram a vacinação importante e 3,6% apoiam os MaV. 

Por conseguinte, o evento trouxe conhecimento sobre vacinação e a importância sobre prevenção.      
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PÚBLICO-ALVO  

População em geral da comunidade de Ponta Grossa que, no momento da ação, 

portavam-se como transeuntes do Terminal Central do Município, a fim de que pudessem ser 

contemplados com as informações fornecidas no local.  

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa – Paraná  

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Terminal Central do Município de Ponta Grossa – Paraná  

JUSTIFICATIVA 

A existência de doenças já erradicadas despreocupa a população, ou seja, o descuido 

dos cidadãos para com sua saúde se acentua cada vez mais. Mas é sempre importante lembrar 

do comportamento dinâmico dessas infecções: a ausência de prevenção pode ser um trigger 

point para o seu reaparecimento. Nesse sentido, os movimentos antivacina (MaV) estão 

ganhando força em todo o mundo, representando um importante problema de saúde pública 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2003). 

O mundo, portanto, está vivendo o seguinte dilema “imunização versus segurança das 

vacinas”. Esses movimentos são mais expressivos no continente europeu, entretanto – no Brasil 

– já existem 7 grupos ativos com cerca de 13 mil membros (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018). 

Um dos principais argumentos dos MaV se refere à crença de que as vacinas só 

interrompem os surtos das doenças, não representando meios preventivos, justificando ainda 

que a imunidade das crianças é um fator emocional e não pode estar relacionada a alguma 

“substância estranha” (referindo-se às vacinas). Dessa forma, uma conclusão pode ser feita: as 

vacinas são vítimas do próprio sucesso (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018). 

Os MaV crescem, a cada dia, impulsionados pelas redes virtuais com informações 

infundadas na literatura científica, mas que se baseiam em supostas reações adversas 

secundárias à administração de algumas vacinas, a se destacar sarampo e poliomielite. Os 
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participantes desses movimentos se amparam na ideia de que esses imunobiológicos precipitam 

sintomas de autismo e que, além disso, o desfecho em questão poderia ser evitado com o uso 

de óleos, homeopatias e terapias alternativas, os quais são considerados – por eles – mais 

seguros (ASSOCIAÇÃO MÉDICA DE BRASÍLIA, 2017). 

Em decorrência do exposto, nos últimos anos, houve queda da cobertura vacinal com 

o retorno de doenças infectocontagiosas já erradicadas, como o sarampo e paralisia infantil. Na 

Europa, por exemplo, já foram notificados mais de 7 mil casos daquela infecção. Por 

conseguinte, a conscientização a respeito da importância da vacinação é, além de um ato 

conscientizador, uma medida de prevenção global contra as doenças infecciosas transmissíveis 

e imunopreveníveis.   

A Liga Acadêmica de Terapêutica Médica (LATEM) tem como objetivo maior trazer a 

discussão sobre assuntos complementares à área da saúde, de forma a ampliar os conhecimentos 

na formação do Curso de Medicina. 

OBJETIVOS 

Os objetivos do projeto englobam, primariamente, a conscientização da população a 

respeito da importância da vacinação. Ademais, figuram-se como pontos relevantes a serem 

alcançados o fornecimento de dados da necessidade da prática vacinal para o combate das 

doenças imunopreveníveis; conhecer o posicionamento da população sobre os movimentos 

antivacina; e compreender a porcentagem da comunidade favorável à adesão ao calendário 

vacinal. 

METODOLOGIA 

A atividade “Vacinação é Importante!” ocorreu no mês de junho no Terminal 

Rodoviário Central da cidade de Ponta Grossa – PR, um local de grande fluxo de pessoas ao 

decorrer do dia. A divulgação começou a ser realizada dois meses antes da efetivação do 

projeto, a fim de que o maior número de pessoas fossem atingidas com as informações.  

No dia do evento, foi levado um banner chamativo e didático referente ao Calendário 

Vacinal mais atualizado segundo o Ministério da Saúde, com o intuito de propiciar um ambiente 

mais integrativo entre os expositores e a população contemplada com a ação.  
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Além disso, um breve questionário de 5 questões foi aplicado para conhecer o 

posicionamento dos indivíduos acerca da prática vacinal e do conhecimento sobre os 

movimentos antivacina. As perguntas feitas à população exigiam respostas dicotômicas, ou 

seja, “sim” e “não”, e albergavam as seguintes situações: “sua carteira de vacinação está 

atualizada?”, “você considera sua vacinação importante?”, “você é a favor dos movimentos 

contrários à vacinação?”, “você já deixou de se vacinar ou de vacinar seus filhos devido a 

informações negativas vistas em redes sociais?”, “você acredita que os movimentos antivacina 

existem e são prejudiciais à saúde da população?”.  

RESULTADOS 

Como diria o grande físico Isaac Newton, toda ação gera um resultado. Esta ação, em 

especial, visto o atual cenário mundial acerca dos movimentos antivacina, trouxe inúmeros 

benefícios a todos os envolvidos, com destaque à comunidade que não tem acesso a 

informações adequadas. Primeiramente, ser e estar informado já são aquisições de extrema valia. 

Outro ponto interessante, foi o encontro de uma maior parcela dos indivíduos favoráveis à 

prática das vacinas e, apenas, uma minoria complacente aos movimentos contrários à vacinação, 

como pode ser observado na Tabela 1, a qual evidencia as frequências absoluta e relativa das 

respostas dadas às cinco questões feitas à população. Entretanto, é válido enfatizar que o 

número de pessoas com a carteira de vacinação não atualizada é considerável, o que justifica a 

menor cobertura vacinal nos últimos tempos, exigindo do sistema público de saúde melhores 

estratégias de cobertura profilática.  

Apesar de o currículo do curso de Medicina abranger a temática, o contato direto com 

a população tem outra característica: o desafio de evidenciar a real importância do ato de 

vacinar-se. O compartilhamento de conhecimentos e experiências entre universitários e a 

comunidade como um todo acabam por mostrar brechas e dificuldades na atuação do 

profissional de saúde, podendo criar medidas para saná-las.  

A medicina tem como objetivo final a melhoria da saúde do paciente. E como o 

paciente está inserido na comunidade, esta faz parte da área de atuação do médico. Sendo assim, 

a melhoria em termos teóricos e práticos trazidos pelo evento contribuem lá no fim, com a 
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melhora da prevenção de doenças importantes para a saúde pública, tais quais as molésticas 

infectocontagiosas imunopreveníveis.  

 

Tabela 1 – Respostas referentes ao questionário aplicado no que tange ao conhecimento da população acerca da 

prática vacinal e posicionamento perante os movimentos antivacina (n=225). 

Perguntas Respostas 

Sua carteira de vacinação está atualizada? Sim 

145 (64,4%) 

Não 

80 (35,6%) 

Você considera sua vacinação importante? Sim 

217 (96,4%) 

Não 

8 (3,6%) 

Você é a favor dos movimentos contrários à 

vacinação? 
Sim 

8 (3,6%) 

Não 

217 (96,4%) 

Você já deixou de se vacinar ou de vacinar seus 

filhos devido a informações negativas vistas em redes 

sociais? 

Sim 

23 (10,2%) 

Não 

202 (89,8%) 

Você acredita que os movimentos antivacina existem 

e são prejudiciais à saúde da população? 
Sim 

217 (96,4%) 

Não 

8 (3,6%) 

Fonte: Os Autores, 2019. 
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FOTO(S) 

Figura 1 – Calendário Vacinal atualizado elaborado pelo autor do evento, contemplando todas as vacinas 

disponíveis, bem como o período a serem aplicadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: Calendário Vacinal atualizado contendo todas as vacinas disponibilizadas pelo Ministério da Saúde, 

juntamente com o período a serem aplicadas, havendo também a sinalização de quais imunobiológicos são 

compostos por vírus vivos e atenuados, assim como os preparados com vírus inativados.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A troca de experiências permitiu ensinamento mútuo entre os participantes e alavancou 

o interesse pela questão da vacinação – a qual tem muito impacto em termos de projeto 

extensionista, com ação comunitária. O resultado final foi de um evento de muita aprendizagem 

– seja ele de teoria científica ou de lições de vida – e de muita discussão e respostas à 

comunidade. 
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