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RESUMO 

 
A vacinação tem sido um dos assuntos mais discutidos em saúde pública nos últimos anos, devido ao 
ressurgimento de doenças com índices baixíssimos de ocorrência, como o sarampo, a caxumba e a rubéola. 
Campanhas de vacinação inadequadas, bem como o crescimento de movimento anti-vacinação são alguns 
dos motivos que explicam o ressurgimento de doenças antes erradicadas ou o aumento no número de 
ocorrência de outras doenças. A falta de informação ou até mesmo informações inadequadas a respeito dos 
eventos adversos das vacinas são fatores importantes para a queda nos índices de imunização, bem como 
ao crescimento destes movimentos. Neste sentido, as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e Youtube 
tem sido apontados como ambientes propícios para a divulgação de campanhas de vacinação e imunização, 
bem como para o estudo do comportamento dos usuários que se posicionam contra estas campanhas. Diante 
deste cenário, e da importância das campanhas de imunização e vacinação para a saúde pública brasileira e 
global, o objetivo deste estudo é avaliar as ações do Ministério da Saúde do Brasil relacionadas a campanhas 
de imunização e vacinação nas redes sociais Facebook e Twitter. Trata-se de estudo do tipo descritivo, 
exploratório e qualitativo. A amostra será coletada por meio da utilização do software NVIVO 12®, 
especificamente pela ferramenta de captura de dados de redes sociais NCAPTURE. A análise dos dados 
será realizada de acordo com a análise temática de Bardin, obedecendo as três etapas de análise, quais 
sejam, pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados. 
PALAVRAS-CHAVE: Ética; Imunização; Promoção da Saúde.  

 
1 INTRODUÇÃO  

A vacinação, embora não tenha sido resultado direto do contexto de 
redemocratização do país em meados dos anos 1980, tem a sua incorporação como direito 
do cidadão em 1985 (HOCHMAN, 2011; SILVA JUNIOR, 2013). Além disto, as campanhas 
de imunização brasileiras são produtos de uma longa trajetória histórica de ações de 
sucesso em práticas de saúde, atingindo índices elevados de imunização de sua população 
(PÔRTO; PONTE, 2003). Por conta de seus altos índices de sucesso em práticas de saúde 
relacionadas a imunização, as campanhas brasileiras tem sido estudadas e aplicadas em 
outros países do mundo (BARRETO et al., 2011; DOMINGUES; TEIXEIRA, 2013; SILVA 
JUNIOR, 2013; TEIXEIRA; DOMINGUES, 2013). As campanhas contra a varíola e a 
poliomielite, bem como a proximidade da erradicação do sarampo, atestam os bons 
resultados dos programas brasileiros de imunização coordenados pelo Ministério da Saúde 
e execução pelas Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde (BARRETO et al., 2011; 
HOCHMAN, 2011; SILVA JUNIOR, 2013). 

Entretanto, a vacinação tem sido um dos assuntos mais discutidos em saúde pública 
nos últimos anos, não mais por causa do sucesso das campanhas de imunização, que 
antes atingiam altos índices de adesão, mas devido ao ressurgimento de doenças com 
índices baixíssimos de ocorrência, como o sarampo, a caxumba e a rubéola, por exemplo 
(HOFFMAN et al., 2019; JENNINGS; RUSSELL, 2019). Em relatório publicado em 2018 a 
UNICEF alertou as autoridades sanitárias brasileiras por conta na queda nos índices de 
vacinação por três anos seguidos, no qual, por exemplo, a vacina tríplice viral que até então 
estava próxima de 100% de cobertura, em 2014 caiu para 96%, para 95% em 2015, e 85% 
em 2016 (COLLUCI, 2019). Diante deste cenário, a recomendação da UNICEF foi pela 
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mobilização dos órgãos sanitários a fim de reestabelecer políticas publicas de adesão que 
visem a adesão de grande parte da população brasileira. 

Campanhas de vacinação inadequadas, bem como o crescimento de movimento 
anti-vacinação são alguns dos motivos que explicam o ressurgimento de doenças antes 
erradicadas ou o aumento no número de ocorrência de outras doenças, como o sarampo, 
caxumba e a rubeola, por exemplo (BARRETO et al., 2011; HOFFMAN et al., 2019; ORR; 
BARAM-TSABARI; LANDSMAN, 2016). A falta de informação ou até mesmo informações 
inadequadas a respeito dos eventos adversos das vacinas são fatores importantes para a 
queda nos índices de imunização, bem como ao crescimento destes movimentos 
(HOFFMAN et al., 2019). 

Neste cenário, a atuação dos órgãos de Saúde, Ministério e Secretarias Estaduais e 
Municipais, neste contexto, é de extrema importância, uma vez que são os órgãos 
governamentais que promoverão ações e campanhas para atingir as taxas de vacinação 
preconizadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A atuação em espaços nos quais 
o público-alvo das ações e campanhas de vacinação estão presentes, faz-se necessário 
para garantir uma maior conscientização da população a respeito dos impactos na saúde 
pública das campanhas de imunização.  

Neste sentido, as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e Youtube tem sido 
apontados como ambientes propícios para a divulgação de campanhas de vacinação e 
imunização, bem como para o estudo do comportamento dos usuários que se posicionam 
contra estas campanhas (ANGIOLI et al., 2019; ORR; BARAM-TSABARI; LANDSMAN, 
2016). Diversos autores têm apontados as redes sociais como meios importantes para se 
atingir o público-alvo adequado das campanhas de imunização, como por exemplo, os 
adolescentes e a vacinação contra o HPV(DYDA et al., 2019; TEOH, 2019), os idosos e as 
campanhas de imunização contra a gripe A(MESCH; SCHWIRIAN, 2015; WU et al., 2015), 
entre outras iniciativas. O que estes estudos têm em comum é que ambos se utilizam das 
redes sociais para avaliar as ações institucionais de órgãos sanitários com relação a 
utilização das redes sociais como instrumentos de promoção das campanhas de 
imunização, bem como estudos que se utilizam das redes para estudar as percepções de 
diferentes grupos sociais e étnicos a respeito das campanhas de imunização. 

Diante deste cenário, e da importância das campanhas de imunização e vacinação 
para a saúde pública brasileira e global, o objetivo deste estudo é avaliar as ações do 
Ministério da Saúde do Brasil relacionadas a campanhas de imunização e vacinação nas 
redes sociais Facebook e Twitter. 

 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 
Tipo do Estudo 

Trata-se de estudo do tipo descritivo, exploratório e qualitativo  
Amostra 

A amostra será coletada por meio da utilização do software NVIVO 12®, 
especificamente pela ferramenta de captura de dados de redes sociais NCAPTURE 
(BAZELEY, 2013; BAZELEY; JACKSON, 2013). Esta ferramenta permite importar os dados 
do Facebook e do Twitter para posterior análise qualitativa (e quantitativa, quando for o 
caso) no software NVIVO 12 ®(BAZELEY; JACKSON, 2013). 

Para a coleta de dados no Facebook utilizaremos a ferramenta para extrair os dados 
da página oficial do Ministério da Saúde – Vacinação 
(https://www.facebook.com/VacinacaoMS/). Para e extração dos dados do Twitter, serão 
utilizadas as hashtags #vacina #vacinação. 
Análise dos dados 
 A análise dos dados será realizada de acordo com a análise temática de Bardin 
(2011), que prevê três etapas de análise: 1) a pré-análise, momento no qual é realizada a 
escolha dos materiais a serem analisados de acordo com os critérios de inclusão e exclusão 

https://www.facebook.com/VacinacaoMS/


 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

pré-estabelecidos pela equipe de pesquisa, depois é realizada a leitura flutuante do material 
para então a equipe de pesquisa estabelecer os primeiros modelos de categorização do 
material; 2) a exploração do material, que consiste no desenvolvimento das categorias 
construídas no momento da pré-análise, aonde os pesquisadores irão codificar o material, 
fazer a decomposição das categorias e recomposição de acordo com as análises realizadas 
do material coletado; e por fim, 3) a fase de tratamento dos resultados, no qual os 
pesquisadores irão interpretar os seus dados e compará-los a estudos com temáticas 
semelhantes. 
 
3 RESULTADOS ESPERADOS 

Espera-se com este projeto: 1) avaliar do ponto de vista dos referenciais teóricos da 
bioética as campanhas de imunização e vacinação e com isto produzir evidências 
científicas que possam ser utilizadas na formulação e elaboração de políticas públicas para 
o campo; 2) avaliar o comportamento dos usuários que utilizam a página do Ministério da 
Saúde – Vacinação e com isto poder verificar quais as crenças, mitos e duvidas 
relacionadas ao tema com a finalidade de produzir evidências científicas que possam ser 
utilizadas em educação e para a saúde tanto para usuários do Sistema Único de Saúde 
como para profissionais da saúde; e 3) produzir evidências científicas que possam servir 
de base para a construção de protocolos experimentais de pesquisa sobre a utilização de 
redes sociais como ambiente para a educação e para a saúde no campo da imunização e 
vacinação. 

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As campanhas de vacinação são essenciais para a prevenção de doenças como 
sarampo, caxumba, rubéola, gripe, entre outras. O Brasil tem sido um caso de sucesso na 
adesão da população às campanhas de imunização, entretanto, recentemente este cenário 
vem mudando, com decréscimo importante na taxa de imunização de vacinas como a 
tríplice viral, por exemplo.  Assim, a investigação e avaliação das ações do Ministério da 
Saúde – Vacinação nas redes sociais (Facebook e Twitter) faz-se necessária, uma vez que 
estas ferramentas têm sido apresentadas como aliadas no processos no educação em e 
para a saúde, sobretudo numa área em que tem aparecido constantemente informações 
equivocadas e inadequadas sobre os eventos adversos das vacinas, provocando a 
emergência de movimentos antivacina pelo mundo todo.  Desta maneira, busca-se 
contribuir social e academicamente no sentido de produzir evidencias cientificas que sirvam 
para a elaboração de políticas públicas, bem como outros estudos experimentais com 
intervenções de educação em e para a saúde relacionadas a imunização e vacinação, que 
tenham, sobretudo, foco em ações que busquem informar e gerar engajamento desta nas 
campanhas nacionais de vacinação em contraposição a um movimento internacional de 
desqualificação inadequada da vacinação. 
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