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RESUMO
O processo de imunização é essencial  para a proteção contra doenças,  também durante o período gestacional.  O
presente estudo tem como objetivo agregar informações acerca do conhecimento das gestantes em relação às vacinas
indicadas  ou  contraindicadas  às  gestantes.  Durante  a  execução  do  trabalho  será  realizada  pesquisa  bibliográfica
quantitativa sobre o tema. Concomitantemente, serão distribuídos questionários para gestantes com questões relativas
ao seu conhecimento sobre vacinação durante a gestação. As respostas serão analisadas e os dados serão avaliados
estatisticamente. Espera-se com a presente pesquisa levantar dados estatísticos fidedignos, para que seja possível o
preparo de palestras dirigidas a gestantes, a fim de esclarecer dúvidas que este grupo possui em relação aos vários
tipos de imunização..
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1 INTRODUÇÃO

Pillai  et  al  (2015,  p.  1)  definem  imunidade  como  “proteção  contra  doenças,  mais
especificamente, doenças infecciosas”. O sistema imunológico é dividido em nativo e adaptativo. O
sistema  imune  nativo  fornece  reações  não  específicas  realizadas  por  suas  células  de  defesa
(neutrófilos, macrófagos, monócitos e as células  natural killer - NK). O sistema imune adaptativo
gera resposta imunológica ao ser  exposto a um agente infeccioso, podendo ser bactérias, vírus,
fungos ou parasitas, frequentemente desencadeando resposta celular e a produção de anticorpos
mediados por linfócitos T e B, respectivamente (TAVARES, 2011, p.1064). 

A exposição ao antígeno pode ser de forma natural, onde o indivíduo desenvolve ou não a
doença e seus sintomas, ou de forma artificial, pela vacinação, já que esta realiza uma espécie de
simulação da doença, induzindo muitas vezes à produção de anticorpos, sem causar a doença e/ou
sintomas dela (LOUZEIRO, 2014, p. 194).

O  sistema  imunológico  das  gestantes  passa  por  diversas  alterações  durante  o  período
gestacional,  uma vez que há necessidade de modificações morfofisiológicas que possibilitarão o
desenvolvimento do feto. Michelon et al descrevem que:

Para a ocorrência de uma gestação normal, o sistema imune materno necessita reconhecer os
tecidos feto-placentários e disparar  uma complexa resposta imunorregulatória  que, a priori,
pode ser vista no organismo humano apenas nessa situação.  

Grande parte das gestantes não possui conhecimento de como a vacinação é importante
também nesta fase de suas vidas, porém nem todas as vacinas podem ser administradas durante a
gestação. Em inúmeros casos, muitas gestantes optam por não realizar qualquer tipo de imunização
durante a gestação, por falta de conhecimento ou por medo de alguma reação adversa, que possa
afetar o bebê. 

Em estudo de Pimentel (2010, p. 838), foram avaliados 580 recém-nascidos de mães que
foram vacinadas contra rubéola durante a gestação, e dentre eles apenas 27 foram positivos para
sorologia  IgM  (taxa  de  infeção  congênita  4,7%),  porém  estes  não  apresentavam  nenhuma
malformação. As vacinas de febre amarela, meningocócica, hepatite A, são contraindicadas, pois
possuem bactéria  ou  vírus  vivos  atenuados,  o  que aumenta  as  chances do feto  sofrer  alguma
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alteração, apesar de não haver nenhum dado sobre estas que comprove cientificamente a alteração
provocada possivelmente pela vacina (TAVARES, 2011, p. 1065).

Com  o  presente  estudo,  espera-se  agregar  informações  suficientes  com  a  finalidade  de
informar  gestantes,  com  palestras  e  panfletos,  sobre  a  importância  da  imunização  durante  a
gestação, demonstrando quais as vacinas indicadas e contraindicadas durante este período, além
de abordar os possíveis efeitos colaterais que podem ocorrer ao feto.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

O presente trabalho terá como base a pesquisa bibliográfica, procurando referências teóricas
publicadas  em  revistas  indexadas,  com  o  objetivo  de  recolher  informações  ou  conhecimentos
prévios sobre o problema a respeito  do qual  se procura a resposta.  Além disso,  será realizada
também pesquisa com  survey, com a finalidade de obtenção de dados ou informações sobre as
características ou as opiniões de determinado grupo de pessoas, indicado como representante de
uma população-alvo, utilizando um questionário como instrumento de pesquisa (FONSECA, 2002, p.
32 a 33).

O grupo a ser estudado será de gestantes pacientes da (Unidade Básica de Saúde (UBS)
Céu Azul, situada na cidade de Maringá, PR. Serão distribuídos questionários com perguntas claras
e objetivas, sobre conhecimentos acerca das vacinas indicadas e contraindicadas e seus possíveis
efeitos colaterais. Logo em seguida os dados serão analisados estatisticamente através de teste t de
student. Serão elaboradas palestras com informações relevantes sobre o tema, onde serão incluídos
os dados da presente pesquisa

3 RESULTADOS ESPERADOS

Com a presente pesquisa espera-se levar os dados corretos para as gestantes, sobre as
vacinas que podem ou não ser realizadas durante a gestação e quais os possíveis efeitos colaterais.
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