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A IMPORTÂNCIA DA VACINAÇÃO- CONCEPÇÃO E CONHECIMENTO ENTRE 

ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 

 

 
IDA MARIA FONSECA GUEDES SOUZA 

LARISSA WELLEN ZANE LOPES 

 
 

RESUMO 
 

A vacinação sensibiliza o sistema imunológico do organismo fazendo com que ele 
produza uma resposta imune e anticorpos específicos contra uma série de doenças 
capazes de acarretar a morte ou deixar graves sequelas na pessoa acometida. 
Mesmo com os avanços no campo das vacinas, atualmente, alguns meios de 
comunicação têm favorecido a divulgação das chamadas Fake News, as quais 
afirmam que as vacinas não são uma forma eficaz, e principalmente segura de 
prevenção a doenças infecciosas. Tais informações parecem tão concretas que 
fazem com que pessoas leigas repassem aos seus familiares. Desta forma, crianças 
e adolescentes crescem desacreditando no potencial das vacinas. O objetivo desse 
trabalho foi avaliar o conhecimento de estudantes do ensino médio sobre as vacinas, 
bem como levar a eles informações essenciais. Para isso, foi elaborado e aplicado 
um questionário contendo perguntas sobre dados sociodemográficos, dados clínicos 
e de conhecimento geral sobre as vacinas. Participaram desta pesquisa 113 jovens, 
destes 62,8% eram do sexo masculino e 38,2% eram do sexo feminino. Haviam 68 
alunos de instituições públicas e 45 de uma única instituição privada. Dentre o 
público estudado, todos alegavam ser a favor da vacinação. Ao analisar o 
conhecimento geral foi observado que os alunos das escolas particulares tiveram 
uma margem de erro menor em relação aos alunos de escola pública. Espera-se 
que esta pesquisa sirva de referência para novos estudos a respeito deste tema, 
assim, cada vez mais os jovens irão aprender a importância da vacinação podendo 
trazer um resultado positivo na cobertura vacinal. 

 
Palavras-chave: Imunização, Prevenção, Doenças Infecciosas, Conscientização. 
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THE IMPORTANCE OF CONCEPTION AND KNOWLEDGE ABOUT 
VACCINATION AMONG HIGH SCHOOL STUDENTS. 

 
 

ABSTRACT 
 

Vaccination makes the immune system of the organism sesitive, causing it to create 
special defenses and antibodies against a series of diseases that may occur and 
result in serious damage or even death to the affected person. Even though 
advances in the field of vaccination are notorious, currently some media have  
favored the dissemination of the so-called Fake News, which state that vaccines are 
not effecive and especially not a safe way in order to prevent infectious diseases. 
Such information seems so true that nonexpert people end up passing this 
information on to their families. Thus, teenagers and children may grow up doubting 
about the potential of vaccines. The main aim of this work is to evaluate the 
knowledge of young high school students about vaccines, as well as to bring 
important information to them. A questionnaire will be developed and applied 
containing: sociodemographic data, clinical and acceptance data and general 
knowledge about vaccines. Data were collected from 113 young people from high 
school of whom 62.8% were male and 38.2% were female. There were 68 students 
from public institutions and 45 from a single private institution. Among the studied 
people, there were not any people who claimed to be against vaccination and 
analyzing general knowledge it was observed that students from private schools had 
a smaller margin of error compared to students from public schools. Thus, it is hoped 
that this research will serve as a reference for new studies on this topic, so that more 
and more young people will become aware of the importance of vaccination, which 
may bring a positive result in vaccination coverage. 

 
Keywords: immunization, prevention, infectious diseases, awareness. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
Desde a antiguidade, a busca por formas de imunização contra as doenças 

infecciosas é considerada de grande importância. Ainda naquela época, os médicos 

utilizavam como estratégia colocar as pessoas em contato com indivíduos infectados 

ou materiais biológicos (secreções, lesões contendo patógenos) obtidos de forma 

deliberada. Observava-se que após o contato e a sua recuperação, estes indivíduos 

desenvolviam uma proteção contra uma reinfecção. Essas experiências junto com os 

estudos e trabalhos realizados pelo médico britânico Edward Jenner possibilitaram 

um avanço crucial na prevenção, primeiro em relação à varíola e posteriormente 

outras doenças por meio de campanhas e programas de imunização em todo o 

mundo (ABBAS, 2015; DA-CRUZ; MATTA e PINTO, 2011). 

Após a chamada Revolta Da Vacina, em 1904, e também após vários surtos 

de varíola que ocorreram no Brasil por décadas, o governo de 1966 decidiu lutar 

para erradicar de vez a doença no país. Nessa campanha, muitas pessoas da área 

da saúde foram ás ruas a fim de conscientizar a população, e desta forma em 1973 

o Brasil recebeu a carta oficial da erradicação da doença. Além disso, a Organização 

Mundial da Saúde reconheceu a erradicação da varíola em 1980. Essa conquista 

trouxe muitos avanços para a saúde da população mundial, e o sucesso da 

imunização reforçou a credibilidade social do nosso país (HOCHMAN, 2011). 

Dentro deste objetivo, o Ministério da Saúde através do Sistema Único de 

Saúde (SUS) conta com mais de 36.000 salas de vacinação nas Unidades Básicas 

de Saúde (UBS) de todo país. A administração das vacinas com o objetivo de 

promover a imunização tem início já nos primeiros dias de vida e seguem até a vida 

adulta. É importante que sejam aplicadas no período adequado, o qual foi estipulado 

por meio de diversos estudos, para que nosso corpo desenvolva uma memória 

imunológica mais eficiente. Ao total, o SUS disponibiliza gratuitamente 19 vacinas 

que promovem a imunização para mais de 20 doenças (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2019). 

Em 1977, o Brasil adquiriu o primeiro modelo de caderneta de vacinação, 

tornando obrigatório vacinas para menores de 1 ano (CAVALCANTE, et al. 2018). 

Mas somente em 4 de junho de 2018, foi sancionada a lei ela Lei nº 19.534 que 

torna obrigatório em todo o território estadual do Paraná a apresentação da carteira 

de vacinação atualizada para jovens de até 18 anos no momento da



6 
 

 
realização da matricula em toda rede pública ou particular que oferece educação 

infantil, ensino fundamental e médio (BRASIL, 2018). 

A vacinação consiste na forma mais eficiente de prevenir doenças e 

consequentemente o número de mortes no mundo todo. Mesmo tendo um grande 

número de defensores como médicos e autoridades que atuam para a promoção da 

saúde, ela também atraiu uma quantidade significativa de pessoas que vão contra a 

sua utilização. Estamos passando pelo que chamamos de hesitação vacinal, em que 

algumas pessoas estão deixando de se vacinar e vacinar seus familiares e filhos por 

não acreditarem que essa é uma forma segura de proteção ou até mesmo por falta 

de informação. Esses adversários acusavam a vacina de gerar um mal maior do que 

os benefícios, de ser uma maneira de desviar a atenção e os investimentos de 

problemas mais importantes como a economia, havendo até mesmo um 

envolvimento religioso contra a vacinação (PONTE, 2003). 

Com isso, observa-se uma queda significativa na cobertura vacinal, 

principalmente em relação a vacinas infantis. Na década de 1990 essa cobertura 

estava acima de 95%, mas a partir de 2016 esses números caíram para 86% 

(FRANCO; RIBEIRO e SOARES, 2018; SATO, 2018). Um exemplo desta queda foi 

na cobertura vacinal da tríplice viral que confere proteção contra o sarampo, 

caxumba e rubéola. De acordo com dados emitidos pelo Ministério da Saúde, no ano 

de 2019 a cobertura no Brasil estava apenas em 57,19% quando a meta esperada 

era de 95% (DOMINGUES, 2019). Na Figura 1, pode-se observar a queda na 

cobertura da vacina tríplice viral nos últimos 8 anos: 
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Figura 1: Cobertura vacinal da tríplice viral no Brasil de 2012 a 2019. 

Adaptado de: Ministério da Saúde, 2019; DATA SUS, 2018. 

 
Esta redução na taxa de cobertura vacinal da vacina tríplice viral e das demais 

tem sido observada tanto no Brasil quanto em outros países desde 2013. De acordo 

com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (Centers for Disease Control 

and Prevention – CDC), os Estados Unidos (EUA) mesmo tendo recebido certificado 

de eliminação do sarampo no ano 2000, desde 2013 tem surgido novos casos desta 

doença. No primeiro semestre de 2019, foram registrados 1.243 casos confirmados 

de sarampo, transmitidos principalmente por imigrantes a pessoas não vacinadas, 

sendo considerado o maior número já relatado nos EUA desde 1992 (CDC, 2019). 

Portanto, a desacreditação em relação às vacinas não é algo novo e está 

relacionada a alguns eventos marcantes como o ocorrido em 1955 envolvendo uma 

falha no processo de fabricação da vacina contra a poliomielite, levando a efeitos 

adversos graves após a sua administração. Esse e outros eventos envolvendo a 

BCG (Bacillus Calmette-Guérin), tríplice viral, rotavírus, poliomielite oral e pertussis 

celular fizeram com que medidas fossem tomadas para garantir a segurança na 

fabricação das vacinas. Mesmo com a eficácia dessas mudanças e com a redução 

significativa das doenças, as pessoas continuam com medo, desacreditadas e sendo 

influenciadas por movimentos antivacinação (APS; et al. 2018). 

Outro motivo para esse declínio hoje está nas chamadas Fake News, ou 

seja, nas falsas notícias que tem como objetivo principal manipular as pessoas e 

induzi-las ao erro, o que, consequentemente, coloca em risco toda a população. 

Essas notícias e informações falsas chamam a atenção de seu público, 

principalmente daqueles com menor grau de instrução por oferecerem soluções que, 

em um primeiro momento parecem mais fáceis para suas doenças. Além disso, 

disseminam o medo e as dúvidas quando se diz respeito à vacinação (FRANCO; 

RIBEIRO e SOARES, 2018). 

Em 1998 o médico britânico Andrew Wakefield publicou na revista Lancet 

um estudo que abordava a relação entre a tríplice viral e o autismo. Esta
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publicação contribuiu para gerar ainda mais dúvidas sobre a credibilidade das 

vacinas. Mas, em pouco tempo o médico foi desmascarado por estudos que 

comprovaram o contrário, e após uma minuciosa análise o General Medical Council 

inglês publicou um relatório afirmando que Andrew e os demais autores do estudo 

foram irresponsáveis e antiéticos (CASTIEL, 2015). A revista se desculpou e retirou 

o artigo (SBIM, 2019). 

Como exemplo de outras notícias falsas que são facilmente disseminadas, 

podemos citar: a crença errônea de que as vacinas têm muitos efeitos colaterais 

desconhecidos, e que são prejudiciais ao longo dos anos podendo até mesmo 

causar a morte dos indivíduos. Estudos demonstram que isso não é verdade, pois as 

vacinas são extremamente seguras e evitam eficazmente muitas doenças. Sendo, 

portanto, muito mais provável que uma pessoa venha a adoecer por uma 

enfermidade evitável pela vacina do que pela vacina em si (FRANCO; RIBEIRO e 

SOARES, 2018). 

Diante destes fatos e após o ocorrido de 1955, um grande número de 

pessoas passaram a deixar de se vacinar por receio. As consequências das falsas 

notícias, do movimento antivacinação, da hesitação em relação às vacinas e da 

queda na cobertura vacinal infelizmente já são visíveis hoje. Em 2016 o Brasil 

recebeu da Organização Pan Americana de Saúde (OPAS/OMS) o certificado de 

erradicação do sarampo. Mas em 2018 o país passou por um novo surto da doença 

com mais de 10 mil casos registrados, e isso levou a perca do certificado de 

erradicação. Outra preocupação é um possível retorno da poliomielite já que a 

vacinação para a doença não consegue alcançar a meta desde 2011, além disso, 

foram identificados casos em países vizinhos, como por exemplo na Venezuela onde 

também houve um surto de difteria (MODELLI, 2018). 

Baseado no que foi apresentado, é possível observar a importância de 

promover estudos que possibilitem fornecer um panorama sobre a futura situação 

vacinal no Brasil. Ao considerar o grande impacto que a vacinação tem sobre a 

saúde da população, é importante o incentivo de pesquisas que identifiquem as 

possíveis causas desta redução vacinal, e que medidas sejam tomadas para obter 

uma solução rápida e eficaz. Dentro deste cenário fica clara a necessidade de 

estudos que avaliam o conhecimento e a aceitação em relação às vacinas, dando a 

possibilidade também de fornecer um panorama sobre a futura situação da cobertura 

vacinal no Brasil. 
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Portanto, este estudo teve como objetivo realizar uma pesquisa exploratória e 

de levantamento bibliográfico, para abordar e ampliar o conhecimento sobre a 

importância da vacinação entre jovens estudantes do ensino médio. 

 
 

 
2. MATERIAIS E MÉTODOS  

2.1 Delineamento de estudo 

 
 

Trata-se de um estudo de caráter transversal, quantitativo e analítico, que 

teve como principal intuito avaliar o conhecimento e opinião a respeito da vacinação 

entre alunos do ensino médio. 

 
2.2 Cenário de estudo e aspectos éticos 

 

A amostra analisada era composta por estudantes do ensino médio de 

colégios públicos e privados de cidades do interior do Paraná, utilizamos como 

critério de inclusão: ser estudante do ensino médio e ter entre 14 a 18 anos de 

idade. Estudantes que não estão cursando o ensino médio, menores de 14 ou 

maiores de 18 anos foram excluídos da pesquisa. 

A avaliação ética do estudo foi submetida ao Comitê de Ética e Pesquisa do 

Centro Universitário Cesumar (CEP/Unicesumar), e aprovado com o parecer: 

31839920.9.0000.5539. 

Os estudantes foram convidados a participar da pesquisa por meio de seus 

professores com a autorização de diretores de colégios dos municípios de Mirador, 

Paraiso do Norte, Paranavaí, Santo Antônio do Caiuá e São João do Caiuá. Todos 

os participantes foram consultados e informados sobre o objetivo do projeto, riscos e 

benefícios e o caráter não obrigatório de sua participação, assegurando a 

confidencialidade dos dados mencionados e privacidade dos sujeitos. Os alunos que 

aceitaram participar assinaram o termo de consentimento Livre e Esclarecido – 

TCLE. 

 
2.3 Instrumento de coleta e análise de dados
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Os dados desta pesquisa foram obtidos por meio de um questionário online 

validado de autoria própria, elaborado e estruturado no “Formulários Google”, 

composto por 26 questões de múltipla escolha e 8 questões dissertativas, sendo que 

as questões poderiam ser de caráter obrigatório ou não. 

Para melhor delineamento e entendimento do questionário foram abordadas 

as seguintes questões: 

a) dados demográficos e acadêmicos: idade, data de nascimento, sexo, 

cidade e estado, ocupação, se possui filhos e instituição de ensino; 

b) dados clínicos: se possui caderneta de vacinação, se ela está em dia, 

recordação da última vacina e eventos adversos ao tomar alguma das 

vacina; 

c) dados de opinião: se é a favor ou contra a vacinação, se julga importante 

o ato de se vacinar e seus filhos e o que faria para promover a vacinação.. 

d) sobre conhecidos: se conhece pessoas que recusam a vacinação, 

doenças que outras pessoas tiveram que são preveníveis com o uso de 

vacinas e qual o motivo alegam para rejeitas as vacinas; 

e) conhecimento geral: foram disponibilizadas 8 questões podendo ser 

julgadas (verdadeiro ou falso) com o objetivo de medir o conhecimentos 

dos estudantes a respeito das vacinas. 

 
Os resultados obtidos na pesquisa foram tabelados e analisados. Inicialmente 

o teste de Shapiro Wilk foi utilizado para a análise da distribuição e normalidade dos 

dados. Tendo os dados considerados como não paramétricos o teste de Mann-

Whitney foi utilizado para a comparação de dois grupos independentes. O teste não 

paramétrico Kruskal-Wallis foi utilizado  para comparar três ou mais grupos 

independentes. Os dados foram expressos em média, desvio padrão, percentual, 

valores absolutos e relativos. Para todas as análises estatísticas foi aceita 

significância de P < 0,05. Os dados foram ajustados em uma planilha no software 

Microssoft Office Excel® e analisados no pacote estatístico IBM SPSS® versão 25.0. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

Dentre os alunos que foram convidados a participar dessa pesquisa, 124 

alunos aceitaram fazer parte do estudo respondendo o questionário. Deste total, 11 

foram excluídos por não atenderem os critérios de inclusão. Na Tabela 1 são 

apresentados os dados sociodemográficos dos estudantes participantes da 

pesquisa. 

 
 

Tabela 1 - Distribuição do perfil dos participantes da pesquisa, segundo 
características socioepidemográficas. Valores apresentados: média ± desvio padrão 
e distribuição de frequência dos dados. 

 
Variáveis 

  

Idade 16,37 ± 1,05  

 n % 

Sexo   

Masculino 71 62,8 

Feminino 42 37,2 

Escola   

Pública 68 60,2 

Privada 45 39,8 

Cidade   

Mirador 3 2,7 

Paraiso do Norte 20 17,4 

Paranavaí 45 39,8 

Santo Antônio do Caiuá 20 17,7 

São João do Caiuá 25 22,1 

Possui Carteira de Vacinação   

Sim 104 92 

Não 0 0 

Sim, mas não sabe onde está 9 8 

Vacinação em dia   

Sim 110 97,3 

Não 0 0 

Não sei 3 2,7 

 

Foram inclusos no estudo 113 alunos, com idade média de 16,37 ± 1,05, 

variando entre 15 e 17 anos. A população estudada é composta principalmente



12 
 

 
por indivíduos do sexo masculino (n = 71), os quais representaram 62,8%. Dentre as 

cidades com o maior número de participantes da pesquisa, Paranavaí encontrou-se 

em primeiro lugar com 45 alunos (39,8%), seguido de São João do Caiuá com 25 

alunos (17,7%), Santo Antônio do Caiuá e Paraíso do Norte com 20 alunos (17,4%) 

em cada município e por último Mirador com apenas 3 alunos (2,7%). Além disso, 

obtivemos uma maior participação de alunos de instituições públicas (60,2%; n = 68), 

do que de instituições privadas. 

Mesmo sabendo da obrigatoriedade da apresentação da caderneta de 

vacinação para realizar a matricula dos alunos em todo o território estadual do 

Paraná para jovens de até 18 anos segundo a Lei nº 19.534 (BRASIL, 2018), ao 

questionar se os alunos tinham carteira de vacinação e se elas estavam em dia, 92% 

(n =104) disseram que possuem carteira de vacinação, os outros 8% (n = 9) 

disseram que possuem, mas não sabem onde está. Dos 113 participantes apenas 

2,7% (N = 3) disseram que não sabem se a vacinação está em dia. 

Por mais que dentre o público estudado poucas pessoas relataram não estar 

com a vacinação em dia, desde 2016 o Brasil não atinge a meta de cobertura vacinal 

estipulada pela OMS. O ministério da saúde mostrou que em mais de 300 cidades 

do Brasil a cobertura vacinal é menor que 50% (WAISSMANN, 2018). 

Para que possamos entender o motivo das pessoas não se vacinarem, é 

preciso estudar a sociedade como um todo, levando em consideração a opinião de 

cada um. Na Tabela 2 são apresentados dados sobre a vacinação, anseios e efeitos 

colaterais reportados pelos alunos. Ao perguntar sobre as vacinas, 66,4% relataram 

lembrar-se da última vacina, sendo a vacina para o H1N1 a última delas em 55,6% 

dos casos. Quando perguntamos a respeito dos motivos pelos quais estes jovens 

não estão se vacinando, apenas 2,7% afirmam que deixam de tomar por sentir dor. 

Além disso, apenas 13,3% (n = 15) já relatou ter sofrido algum efeito colateral após a 

administração de alguma vacina e 35% (n = 5) teve efeito colateral, mas não se 

recorda em qual vacina. 
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Tabela 2 – Autorrelato sobre a vacinação, anseios e efeitos colaterais dos 
participantes da pesquisa. 

 n % 

Variáveis   

Você se lembra da última vez que tomou uma vacina? 

Sim 75 66,4 

Não 38 33,6 

Qual a última vacina que você tomou? (para resposta anterior afirmativa) 

Antitetânica 6 10,2 

DTP 5 8,5 

DTP e Antitetânica 2 3,4 

Febre Amarela 3 5,1 

H1N1 33 55,9 

HPV 5 8,5 

HPV e DTP 1 1,7 

Meningocócica 2 3,4 

Não Lembra 2 3,4 

Deixa de tomar vacinas por medo de sentir dor? 

Sim 3 2,7 

Não 110 97,3 

Costuma ter efeitos colaterais ao tomar uma vacina? 

Sim 15 13,3 

Não 98 86,7 

Quais vacinas teve efeitos colaterais? (para resposta anterior afirmativa)? 

Antitetânica 1 7,1 

H1N1 3 21,4 

H1N1 e Antitetânica 1 7,1 

HPV 3 21,4 

Meningocócica 1 7,1 

Não lembra 5 35,7 
 
 

Assim como descrito no trabalho, os efeitos colaterais observados devido à 

utilização de imonobiológicos é uma das principais justificativas apresentadas para a 

hesitação vacinal (PONTE, 2003). O estudo mostrou que dos (N=15) indivíduos que 

relataram ter tido algum tipo de efeito colateral, a maior incidência foi em relação à 

vacina para o HPV (21,4%) e para a influenza A (21,4%). 

Uma pesquisa sobre eventos adversos pós-vacina de HPV em pacientes de 

11 a 13  anos,  mostrou  que  os  principais  sintomas  foram  dores  de  cabeça,
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vermelhidão na pele e redução dos movimentos dos membros. Porém o ministério 

da saúde afirma que estes sintomas não estão relacionados com a vacina e sim com 

um stress emocional pós-vacinação (SILVEIRA, 2017). Ao verificar na literatura a 

porcentagem de eventos adversos ocorridos pós-vacina influenza A (H1N1), 

encontramos um estudo nacional com dados semelhantes aos obtidos nesta 

pesquisa onde o público estudado foram idosos. Dos 341 participantes da pesquisa, 

22,5% já sofreu algum tipo de efeito colateral (BORGES, 2011; SILVEIRA, 2017). 

Os eventos adversos da vacinação estão relacionados aos tipos de cepas e 

substâncias conservadoras, fatores predisponentes e imunológicos do indivíduo, 

técnica de aplicação e via de administração. Apesar do aperfeiçoamento na 

fabricação das vacinas, elas possuem agentes infecciosos atenuados ou inativados 

e alguns componentes que podem induzir ao efeito colateral. As vacinas com 

agentes inativados, apesar de conferir menor proteção a indivíduos 

imunodeprimidos, são mais seguras em relação às vacinas atenuadas. Em 1991, foi 

implantado no Brasil o Sistema de Informação da Vigilância de Eventos adversos 

Pós Vacinação (SI-EAPV) visando notificação e monitoramento dos casos 

(PIACENTINI, CONTRERA-MORENA, 2007; MOURA 2015). 

Os dados sobre o auto-relato em relação à importância, aceitação e 

conscientização sobre as vacinas dos participantes da pesquisa estão apresentados 

na Tabela 3. Podemos observar nesta pesquisa que todos os participantes alegam 

ser a favor das vacinas e reconhecem a sua importância. 

 
 

Tabela 3 – Auto relato sobre a importância, aceitação e conscientização sobre as 
vacinas dos participantes da pesquisa. 

 n  

Variáveis   

Seus familiares te alertavam sobre a importância da vacinação 
quando você era criança? 

Sim 109 
6,5 

Não 4 3,5 

Sua escola te alerta sobre a importância da vacinação? 

Sim 92 81,4 

Não 21 18,6 

Você é contra ou a favor a vacinação?   

A favor 113 100 
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Contra 0 0 

Você tem contato com alguma pessoa que seja contra a vacinação? 

Sim 10 8,8 

Não 103 91,2 

Esta pessoa já tentou te convencer a ser contra? (para resposta 
anterior afirmativa)? 

Sim 2 20 

Não 8 80 

Já teve ou conhece alguém que já teve alguma doença por falta de 
vacinação? 

Sim 39 33,9 

Não 74 64,3 

Você acha que propagandas na mídia e cartazes nas cidades sobre 
as campanhas de vacinação são suficientes para convencer a 
população a se vacinar? 

Sim 74 65,5 

Não 39 34,5 

 
Do total de participantes, 96,5 (N = 109) disseram que os pais os alertavam a 

respeito da importância da vacinação e 18,6% (N=21) deles afirmaram que a 

instituição de ensino não informa os alunos a respeito. Um estudo realizado no Rio 

Grande do Sul (RS) com a participação de 1371 pessoas cujos filhos estavam com 

pelo menos uma dose da vacina em atraso mostrou que o principal motivo da não 

vacinação é a desinformação e descaso dos familiares (SECRETARIA DA SAÚDE, 

2019). 

Outro fato que chamou a atenção é de que 10 dos participantes alegam já ter 

tido contato com indivíduos que são contra a vacinação, e que 2 deles disseram que 

esta pessoa já tentou convence-las a deixar de se vacinar. 

No estudo realizado 33,9% (N=39) dos participantes disseram já ter tido ou 

que conhecem alguém que teve alguma doença por falta de vacinação, apesar 

disso, 65,5% afirmam que as campanhas da mídia são suficientes e importantes 

para convencer e conscientizar a população. Sabemos que a vacinação é o melhor 

método contra doenças infecciosas, o resultado pode ser justificado por estudos a 

respeito da volta do sarampo, por exemplo. Após a sua erradicação no Brasil, 

algumas pessoas deixaram de se vacinar, porém em 2018 o Brasil perdeu o 

certificado da erradicação, e por consequência, em 2019 foram notificados 10.049 

casos de Sarampo (MEDEIROS, 2020). 
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Nesta pesquisa, foi aplicado também um questionário contendo perguntas 

sobre conhecimentos gerais que normalmente são associados à fake News, as quais 

foram analisadas e julgadas (verdadeiro ou falso). Na Tabela 4 são apresentadas as 

questões, bem como o número de erros e acertos observados: 

 
 

Tabela 4 – Distribuição de frequência do número de acertos e erros no nas 
afirmações de verdadeiro ou falso 

 Acertos % Erros % 

Questionário de Verdadeiro ou Falso     

a. A vacinação é um meio seguro de prevenir 
doenças. 

112 0,9 1 99,1 

b. A vacinação não é apenas para proteção 
individual, mas também para proteção coletiva. 

108 95,6 5 4,4 

c. Ao tomar as vacinas corretamente são 
excluídas permanentemente as possibilidades 
de ter essas doenças. 

 

64 
 

56,6 
 

49 
 

43,4 

d. Tomar vacinas fora da faixa etária estipulada 
pela OMS não afeta sua eficiência 

80 70,8 33 29,2 

e. Não se deve tomar medidas protetivas para 
doenças que está ocorrendo em países 
relativamente longe, pois é impossível chegar 
em nosso país. 

 
94 

 
83,2 

 
19 

 
16,8 

f. Se uma doença é dada como erradicada no 
nosso país ela pode voltar a infectar pessoas. 

93 82,3 20 17,7 

g. A febre amarela não é mais considerada um 
grave problema na saúde pública visto que foi 
erradicada. 

 

88 
 

77,9 
 

25 
 

22,1 

h. O sarampo é uma doença que foi considerada 
erradicada no Brasil, porém em 2018 surgiram 
novos casos da doença e por esse motivo além 
de perder esse título o sarampo voltou a entrar 
para as campanhas de vacinação do SUS. 

 
 

108 

 
 

95,6 

 
 

5 

 
 

4,4 

Quantidade de acertos n % 
  

3 acertos 1 0,9   

4 acertos 8 7,1   

5 acertos 12 10,6   

6 acertos 23 20,4   

7 acertos 38 33,6   

8 acertos 31 27,4   

 

Ao analisar a Tabela 4 pode-se observar que a margem de erros é menor 

comparada com a quantidade de acertos, tendo em vista que, 81,4% (n = 92) 

tiveram 6 ou mais acertos. Porém, ainda é notável a falta de informação de alguns 
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indivíduos, pois somente 27,4% (N = 31) acertaram todas as questões. Sabe-se que 

a falta de informação torna as pessoas mais susceptíveis a crenças errôneas, como 

por exemplo as fake News sobre a vacinação. Uma pesquisa realizada com jovens  

a respeito das fake News apresentadas na mídia mostrou que de 169 pessoas, 

apenas 40,8% sabe identificar uma notícia falsa e 59,9% sempre fica em dúvida se é 

verdadeira ou não (JACOBI, 2019). 

A Tabela 5 mostra um comparativo entre o público estudado em relação ao 

sexo, cidade e ao tipo de instituição (pública ou privada). O valor de P determina se 

houve ou não diferença entre os públicos comparados quando seu valor é p≤0,5. O 

resultado mostrou que não houve diferença ao comparar os sexos (p=0369), porém 

houve diferença entre escolas públicas e escola privada (P=0,001) e em relação as 

cidades (P=0,003). 

 
Tabela 5 – Comparação do número de acertos nas afirmações de verdadeiro ou 
falso dos estudantes do Ensino Médio de diferentes sexos, cidades e tipo de 
instituição (pública ou privada). 

 
n 

Média e desvio 
padrão de acertos 

p-valor 

Variáveis    

Sexo    

Masculino 71 6,40±1,44 
0,369 

Feminino 42 6,73±1,09 

Escola 
   

Pública 68 6,28±1,31 
0,001* 

Privada 45 7,11±0,93 

Cidades 
   

Santo Antônio do Caiuáa 20 5,70±1,49  

São João do Caiuáb 25 6,52±1,16  

Paranavaía b c 45 7,11±0,93 0,003* 

Paraiso do Nortec 20 6,5±1,19  

Mirador 3 6,67±1,52  

*Diferença estatística para p≤0,05; 
aDiferença estatística entre Santo Antônio do Caiuá e Paranavaí (p<0,0001); 
bDiferença estatística entre São João do Caiuá e Paranavaí (p=0,024); 
cDiferença estatística entre Paranavaí e Paraiso do Norte (p=0,035); 

 
A pesquisa foi realizada em 4 instituições públicas, com total de 68 alunos e 

uma instituição privada contendo 45 alunos. Por mais que a quantidade de alunos da 
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escola particular tenha sido menor, eles tiveram maior percentual de acerto 

comparado aos alunos das instituições públicas. Houve diferença ao comparar as 

cidades, porém essa disparidade ocorreu entre Santo Antônio do Caiuá, São João 

do Caiuá e Paraíso do Norte com Paranavaí, justamente pelo fato do colégio 

particular estar situado na cidade de Paranavaí. Não houve diferença ao comparar 

os resultados da cidade de Mirador. 

O motivo que levou a essa diferença de resultados entre os dois colégios 

públicos a de ser analisado para melhor compreensão, a falta de eficiência de alguns 

alunos de colégios públicos pode ter levado a essa discrepância. Pode-se afirmar 

isto pois, após ser realizado um estudo para a comparação da eficiência entre 

escolas públicas e privadas no Brasil, o resultado obtido mostrou que houve grande 

diferença entre os colégios públicos e privados, enquanto os colégios privados 

tiveram nota máxima em eficiência os públicos obtiveram uma eficiência de 0,901 e 

isso foi associado com a baixa renda, educação dos pais e horas trabalhadas pelos 

alunos (SAMPAIO; GUIMARÃES, 2009). 

 
 

4. CONCLUSÃO 

 

 
O declínio da cobertura vacinal vem causando grave abalo na saúde pública, 

o que se pode observar com a volta de doenças erradicadas. Com este estudo 

tivemos a possibilidade de ter acesso a informações pessoais de jovens estudantes 

a respeito deste tema. 

Apesar de dentre o público estudado não haver pessoas contra a vacinação, 

ao analisar as perguntas sobre conhecimentos gerais, é possível observar a falta de 

informação sobre o assunto, principalmente em alunos de escolas públicas. Isso é 

algo de extrema preocupação, já que a falta de informação leva a propagação de 

falsas crenças sobre a segurança e eficácia das vacinas. Observamos que somente 

uma parte dos participantes disseram que a mídia e as propagandas são suficientes 

para convencer a sociedade a se vacinar, o que deve chamar atenção de órgãos 

públicos a fim de desenvolverem novas campanhas e estudos voltados a 

conscientização da população. 
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Apostar em levar informações concretas às escolas e adquirir meios de 

ampliar o conhecimento a respeito da imunização para jovens alunos, com intuito de 

aumentar o número de pessoas com a caderneta de vacinação em dia, além de 

incentivar professores a insistir na reeducação desses jovens através de aulas, 

palestras, divulgações e dinâmicas, é um dever, sendo um bom caminho para 

conseguir reatar o aumento da cobertura vacinal, que está em declínio desde 2016. 

Espera-se que esta pesquisa sirva de referência para esses novos estudos e 

incentive, não só a comunidade escolar, mas também a comunidade científica a 

desenvolverem cada vez mais campanhas relacionados à vacinação, e a procurarem 

formas de criar ações informativas voltadas à população em geral, apostando no 

futuro da nossa nação, nossos jovens. 
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APÊNDICE A 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

QUESTIONÁRIO VACINAS: 
 

Pesquisa sobre opinião e conhecimentos a respeito das vacinas. 
 

1- Informações pessoais 

 
VOCÊ ESTÁ NO ENSINO MÉDIO E TEM ENTRE 14 A 18 ANOS? 
( ) SIM 
( ) NÃO 

 
NOME:    
DATA DE NASCIMENTO: / / 

 
SEXO: ( ) MASCULINO ( ) FEMININO ( ) OUTRO 

 

CIDADE-   ESTADO-   
 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO-   
 

TURNO- 
( ) MATUTINO ( ) VESPERTINO  ( ) NOTURNO 

 
ALÉM DE ESTUDAR VOCÊ TRABALHA? 
( ) SIM  ( ) NÃO 

 

VOCÊ POSSUI FILHOS? 
( ) SIM  ( ) NÃO ( ) GESTANTE 

 
 

2- Informações complementares 

 
POSSUI CADERNETA DE VACINAÇÃO? 
( ) SIM ( )NÃO  ( ) SIM MAS NÃO SEI ONDE ESTÁ 

 
ESTÁ COM AS VACINAS EM DIA? 
( ) SIM  ( ) NÃO 

 
VOCÊ SE LEMBRA DA ÚLTIMA VEZ EM QUE TOMOU UMA VACINA? 
( ) SIM ( ) NÃO 

 
QUAL A ÚLTIMA VACINA QUE TOMOU? 

 
 

DEIXA DE TOMAR VACINA POR MEDO DE SENTIR DOR? 
( )SIM ( ) NÃO 

 

COSTUMA TER EFEITOS COLATERAIS AO TOMAR UMA VACINA? 
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( ) SIM  ( ) NÃO 
 

SE SUA RESPOSTA FOR AFIRMATIVA, CASO VOCÊ SE LEMBRE, EM QUAL 
VACINA TEVE EFEITO COLATERAL? 

 
 

VOCÊ É CONTRA OU À FAVOR DA VACINAÇÃO? 
( ) À FAVOR ( ) CONTRA 

 

CASO SUA RESPOSTA FOR CONTRA A VACINAÇÃO, QUAL MOTIVO TE LEVOU 
A TER ESTE POSICIONAMENTO? 

 

 

 

 

 

SE SUA RESPOSTA FOR À FAVOR DA VACINAÇÃO, PORQUE ACHA QUE ELA É 
IMPORTANTE? 

 

 

 

 

SEUS FAMILIARES TE ALERTAVAM SOBRE A IMPORTÂNCIA DA VACINAÇÃO 
QUANDO VOCÊ ERA CRIANÇA? 
( ) SIM  ( ) NÃO 

 
A SUA ESCOLA TE ALERTA SOBRE A IMPORTÂNCIA DA VACINAÇÃO? 
( )SIM ( ) NÃO 

 
ASSINALE AS VACINAS QUE VOCÊ CONHECE E/OU AS QUE TEM CERTEZA 
QUE JÁ TOMOU- 

 
( ) BCG-ID (TUBERCULOSE) 
( ) HEPATITE D 
( ) PENTAVALENTE (DTP+HB+Hib)(DIFTERIA, TÉTANO, MENINGITE, ETC) 
( ) POLIOMELITE 
( ) VACINA ORAL DE RETROVÍRUS HUMANO 
( ) PNEUMOCÓCICA 10 
( ) MENINGOCÓCICA C (MENINGITE) 
( ) FEBRE AMARELA 
( ) VARICELA 
( ) TRÍPLICE VIRAL (SARAMPO, CAXUMBA E RUBÉOLA) 
( ) HEPATITE A 
( ) HPV 

 
 

VOCÊ TEM CONTATO COM ALGUMA PESSOA QUE SEJA CONTRA A 
VACINAÇÃO? 
( ) SIM  ( ) NÃO 
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SE A RESPOSTA FOR AFIRMATIVA, ESTA PESSOA JÁ TENTOU TE 
CONVENCER A SER CONTRA? 
( ) SIM ( ) NÃO 

 

CASO VOCÊ POSSUA FILHOS, ESTÃO COM A CADERNETA DE VACINAÇÃO 
EM DIA? 
( ) SIM ( ) NÃO 

 
JÁ TEVE OU CONHECE ALGUÉM QUE JÁ TEVE ALGUMA DOENÇA POR FALTA 
DE VACINAÇÃO? 
( ) SIM ( ) NÃO 

 
VOCÊ ACHA QUE PROPAGANDAS NA MÍDIA E CARTAZES NAS CIDADES 
SOBRE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO SÃO SUFICIENTES PARA CONVENCER 
A POPULAÇÃO A SE VACINAR? 
( )SIM ( ) NÃO 

 
SE A RESPOSTA FOR NÃO, QUAL OUTRO METÓDO AJUDARIA A ALCANÇAR 
ESSE OBJETIVO? 

 

 

 

3- Perguntas sobre as vacinas 

Analise as afirmações a seguir e assinale VERDADEIRO ou FALSO de acordo com 
seus conhecimentos gerais sobre as vacinas. Não é permitido o uso de fontes de 
consulta. 

 
A) A vacinação é um meio seguro de prevenir doenças. 

( X ) VERDADEIRO 
( ) FALSO 

 

Verdadeiro- As vacinas são realmente seguras, a maioria das reações são pequenas e 
temporárias e os benefícios da imunização superam de longe os riscos e efeitos. Mas 
para serem eficazes é necessário cumprir corretamente o calendário e os ciclos de 
cada vacina. 

 
B) A vacinação não é apenas para proteção individual mas também para 

proteção coletiva. 

( X ) VERDADEIRO 
( ) FALSO 

 

Verdadeiro- Quanto menos pessoas ficam doentes, menor é a possibilidade de 
transmissão das doenças. 

 
C) Ao tomar as vacinas corretamente são excluídas permanentemente as 

possibilidades de ter essas doenças. 

( ) VERDADEIRO 
( X ) FALSO 
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Falso- Existe algumas vacinas que necessita-se a tomada de mais de uma dose ou de 
reforços durante a vida, para que aumente o número de anticorpos e 
consequentemente a resposta para aquela doença. 

 

D) Tomar vacinas fora da faixa etária estipulada pela OMS não afeta sua 

eficiência. 

( ) VERDADEIRO 
( X ) FALSO 

 
Falso- Algumas vacinas tem a idade certa para ser tomada, pois depende da etapa de 
formação do sistema imunológico para que seja eficiente. 

 
E)  Não se deve tomar medidas protetivas para doenças que estão 

ocorrendo em países relativamente longe, pois é impossível chegarem 

em nosso país. 

( ) VERDADEIRO 
( X ) FALSO 

 
Falso- Uma pessoa infectada pode levar a doença para outros países. A forma mais 
comum é por viagens internacionais. Um exemplo disso foi a disseminação pelo 
mundo do vírus COVID-19 em 2019. 

 
F) Se uma doença é dada como erradicada no país ela pode voltar a 

infectar pessoas naquela região. 

( X ) VERDADEIRO 
( ) FALSO 

 
Verdadeiro- Por falta de prevenção, uma doença dada como erradicada, pode voltar a 
infectar pessoas naquela região e ainda o país pode perder a certificação da 
erradicação. 

 
G) A febre amarela não é mais considerada um grave problema na saúde 

pública visto que foi erradicada. 

( ) VERDADEIRO 
( X ) FALSO 

 
Falso- A febre amarela é sim de grande preocupação e isso se deve a impossibilidade 
de erradicação da circulação da doença em seu ciclo silvestre. 

 
H) O sarampo é uma doença que foi considerada erradicada no Brasil, 

porém em 2018 surgiram novos casos da doença e por esse motivo além 

de perder esse título o sarampo voltou a entrar para as campanhas de 

vacinação do SUS. 

( X ) VERDADEIRO 
( ) FALSO 

 
Verdadeiro- Em 2016 o Brasil recebeu da OMS a certificação da erradicação do 

sarampo. Porém, em 2018 novos casos da doença foram confirmados fazendo com 

que o país perdesse a certificação. 



33 
 

 


