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RESUMO 

O avanço de pessoas contrárias a vacinação tem se tornado um grave problema de saúde pública, pois não 
há meio mais eficiente e seguro de controlar e erradicar doenças infecciosas do que as vacinas. No Brasil, o 
Programa Nacional de Imunizações (PNI) tem promovido a imunização de todos os brasileiros, 
independente da classe econômica tanto em postos de saúde, quanto em locais de difícil acesso, 
distribuindo a vacinas de excelente qualidade de forma gratuita para as principais doenças infecciosas. Com 
este programa, muitas doenças como a poliomielite foram erradicadas. Contudo, dados recentes indicam 
uma redução significativa na cobertura vacinal, a exemplo da poliomielite, que até 2015 tinha uma cobertura 
de 98-100% e que apresentou uma redução de 21,2% da cobertura em 2017. Dentro desse contexto, este 
trabalho tem como objetivo avaliar a percepção, aceitação e conhecimento de estudantes universitários a 
respeito das vacinas utilizando-se de um questionário online de autoria própria, com o intuito de conhecer 
os principais motivos que têm levado as pessoas serem contra e recusarem a vacinação, além de obter 
uma perspectiva sobre a atual e futura situação da cobertura de vacinas. Acreditamos que através dessa 
pesquisa, estimularemos o envolvimento de órgãos reguladores, a comunidade científica e profissionais da 
área da saúde para estudos mais aprofundados com dados epidemiológicos atuais sobre as vacinas, 
principalmente para que se crie e aperfeiçoe ações voltadas para a conscientização da importância da 
vacinação, com o intuito de aumentar a cobertura de vacinas e reduzir a incidência de enfermidades. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Erradicação de doenças; Imunização; Prevenção primária de doenças; Vacinação. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 
 A alta incidência de pessoas que recusam vacinar-se tem se tornando um grave 
problema de saúde pública, pois doenças que antes estavam prestes a serem erradicadas 
como a coqueluche, o sarampo e a difteria podem voltar a representar uma ameaça a 
população (SILVA, CASTIEL e GRIEP, 2015; SATO, 2018). Um dos motivos associados a 
redução é o avanço de grupos contrários a vacinação que têm se disseminado, 
principalmente, através das redes sociais, os quais recusam-se a vacinar a si e a seus 
filhos, alegando principalmente que as vacinas causam efeitos negativos e que seriam 
responsáveis por muitas enfermidades. Esta população tem optado pela forma natural de 
imunização por meio do contato direto com os agentes infecciosos (SANSON e 
CREMONESE, 2018). 
 A palavra vacina deriva do latim “vaccinae”, que significa “derivado da vaca”, sendo 
utilizada pela primeira vez pelo médico Edward Jenner no século XVIII após realizar 
pesquisas relacionadas à varíola, que naquela época era considerada uma das doenças 
mais severas no mundo (TORTORA, FUNKE e CASE, 2016). Sabe-se, atualmente, que a 
vacinação é um dos meios mais eficientes de controlar e erradicar doenças infecciosas. 
Muitas pessoas, inclusive profissionais da área da saúde, desconhecem diversas doenças 
que foram extintas devido a criação das vacinas no Brasil e no mundo (FERREIRA et al., 
2017; CONASS, 2018). 
 Hoje em dia, vacinar-se é um ato necessário no início de vida de um ser humano. 
Existem dois tipos principais de vacinas: atenuadas e inativadas. As vacinas vivas 
atenuadas são compostas por micro-organismos vivos que em laboratório foram 
modificados para causarem reações mais “brandas” no indivíduo enquanto ocorre a 
estimulação da resposta imune, não causando a doença propriamente dita, podendo 
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apresentar efeitos adversos limitados. Por outro lado, as vacinas inativadas são 
compostas por micro-organismos mortos que estimulam principalmente o sistema imune 
humoral (anticorpos), não apresentando quase efeitos adversos ao indivíduo (ABBAS, 
LICHTMAN e PILLAI, 2015). 
 No Brasil existe o Programa Nacional de Imunizações (PNI) que tem imunizado os 
brasileiros, independente da classe econômica. A vacinação é de excelente qualidade, 
sendo disponibilizada em todos os postos de saúde gratuitamente, inclusive em locais de 
difícil acesso (BRASIL, 2003). Com este programa, muitas doenças como a poliomielite, 
por exemplo, tiveram a sua erradicação. Contudo, dados recentes têm demonstrado que a 
taxa de imunização, desde 2015, tem reduzido de forma preocupante (ZORZETTO, 
2018).  
 De acordo com o PNI (2018), as vacinas que mais sofrem queda em 2017 foram: 
poliomielite (21,2%) que em 2015 apresentava taxas entre 98-100% de cobertura, sendo 
considerada desde então erradicada; hepatite A (21%); rotavírus (20,2%); pentavalente 
(19,8%); meningocócica C (19,5%); e hepatite B (17,6%). 
 Dentro desse contexto, este trabalho tem como objetivo avaliar a percepção, 
aceitação e conhecimento de estudantes universitários a respeito das vacinas por meio da 
aplicação de um questionário online, a fim de compreender os principais motivos que tem 
levado algumas pessoas a recusar a vacinação. A escolha dos acadêmicos como público 
alvo se dá devido a facilidade de comunicação, que nos permitirá obter informações tanto 
dos entrevistados como dos conhecidos (família, amigos, colegas etc.) sobre opiniões 
como por exemplo se são a favores ou contra a vacinação. 
 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 O projeto de pesquisa é um estudo transversal, descritivo e quantitativo que 
envolverá a análise da percepção, aceitação e de conhecimento a respeito das vacinas 
entre estudantes universitários, cujo critério de inclusão será ter a partir de 18 anos e 
estar matriculado como estudante de ensino superior. Este projeto foi submetido ao 
Comitê de Ética e Pesquisa do Centro Universitário Cesumar (CEP/Unicesumar) e 
recebeu um parecer favorável com o número do comprovante: 062.070/2019. 
 Os acadêmicos serão convidados a participar através de informativos nas salas de 
aula, ambiente online de aprendizagem e/ou redes sociais, sempre com autorização da 
instituição de ensino. Ao concordarem em participar da pesquisa, serão informados sobre 
os objetivos do projeto, os riscos e benefícios, e a forma de coleta dos dados, além de 
esclarecer quaisquer dúvidas que possam surgir. O procedimento proposto visa assegurar 
a confidencialidade dos dados e garantir a privacidade dos sujeitos, bem como a proteção 
da sua imagem, impedindo o estigma e a utilização das informações em prejuízo de 
terceiros e da comunidade. 
 A coleta será através de um questionário online que foi estruturado no Google 
Drive, um serviço de armazenamento e sincronização de serviços, que nos permite a 
criação de um formulário para ser disponibilizado na internet para outras pessoas. A partir 
desse serviço, foi criado um formulário contendo perguntas de informações 
sociodemográficas (dados pessoais dos participantes), dados clínicos (em relação a 
caderneta de vacinação e as vacinas tomadas pelo entrevistado), dados comportamentais 
a respeito de pessoas conhecidas pelo estudante, e também uma seção com perguntas 
afirmativas sobre as vacinas, onde os participantes julgarão as alternativas em 
verdadeiras ou falsas. A aplicação do questionário será realizada no mês de agosto de 
2019 e os dados obtidos serão agrupados em uma planilha para análise estatística. 
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3 PROPOSTA DE ANÁLISE DOS DADOS / RESULTADOS ESPERADOS 
 
 Os dados obtidos da aplicação do questionário serão analisados em dois estágios: 
descritivo e analítico. A análise descritiva será para caracterizar a população de estudo e 
proceder para análise estatística que consiste em organizar os dados em planilhas e 
analisá-los através do Programa Excel (Microsoft® Office Excel) e Graphpad Prism®. 
Espera-se ao final deste projeto contar com a participação de no mínimo 500 participantes 
para a pesquisa ter significado estatístico. Os resultados finais serão apresentados em 
tabelas e/ou gráficos. 
 Acredita-se que analisar os dados coletados nos permitirá entender os principais 
motivos que tem levado a uma redução na cobertura vacinal. Ao correlacionar os dados 
sociodemográficos, de conhecimentos gerais e percepção, bem como a decisão de 
vacinar-se ou não, permitirá identificar as populações que estão mais expostas ao risco 
de contrair doenças infecciosas importantes. Espera-se também, obter uma perspectiva 
sobre a atual e futura situação da cobertura de vacinas e também das próximas gerações, 
estabelecendo se tais doenças se manterão epidêmicas ou se existirá uma possibilidade 
de erradicá-las através da vacinação. 
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Esperamos através dessa pesquisa estimular o envolvimento de órgãos 
reguladores, a comunidade científica e profissionais da área da saúde para estudos mais 
aprofundados com dados epidemiológicos atuais sobre as vacinas, principalmente para 
que se crie e aperfeiçoe ações voltadas na conscientização da importância da vacinação 
na população, com o intuito de aumentar a cobertura vacinal e reduzir a incidência de 
algumas enfermidades. 
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