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RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo identificar os motivos acerca da recusa vacinal de 

crianças e adolescentes por seus pais ou responsáveis, compreendendo seus conhecimentos sobre a 

importância da imunização, uma vez que a recusa vacinal está aumentando nos dias atuais, levando a 

emergência de doenças imunopreveniveis graves. Trata-se de uma pesquisa descritiva e exploratória, de 

caráter qualitativo, na qual, as informações obtidas não podem ser quantificáveis, os dados obtidos são 

analisados indutivamente, a interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são básicas no 

processo de pesquisa qualitativa. A coleta de dados será realizada por meio de entrevistas gravadas que 

serão agendadas previamente conforme a disponibilidade dos sujeitos, orientada por um instrumento 

elaborado para esse fim, contendo questões de identificação e questões norteadoras, tendo como 

sujeito de pesquisa os pais e responsáveis de crianças e adolescentes vinculados a Estratégia Saúde da 

Família de um município de pequeno porte da região noroeste do Paraná que aceitarem participar da 

pesquisa voluntariamente. Os dados coletados serão analisados pela técnica de análise, modalidade 

temática de Minayo, seguindo três etapas: a pré-análise; a exploração do material; e o tratamento dos 

resultados, a inferência e a interpretação. (MINAYO, 2007, p. 406). Desta forma, espera-se identificar os 

fatores que contribuem para o atraso ou recusa vacinal, permitindo às equipes de saúde, traçar 

estratégias que minimizem esse problema, aumentando assim as coberturas vacinais e garantindo 

proteção às crianças e adolescentes contra as doenças imunopreveniveis.   
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