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RESUMO:

A vacina é um meio de imunização de muitas doenças , evitando o adoecimento e

morte principalmente em crianças. Porém uma parcela da sociedade é contra a

vacinação, chamada de movimento antivacina. Para esse grupo, o correto seria iniciar a

vacinação quando a pessoa estivesse com o sistema imunológico mais “maduro”. Esse

movimento vem preocupando as autoridades sanitárias e estudiosos. O objetivo do

projeto foi determinar as consequências do movimento antivacina nos processos

vacinais do Brasil. O projeto foi realizado através de pesquisas bibliográficas sobre o

surgimento do movimento antivacina no Brasil, através da aplicação de questionários e

do levantamento de dados sobre a cobertura das principais vacinas no Brasil nos

últimos anos. Os resultados demonstram uma queda nas coberturas vacinais nos

últimos anos, levando inclusive ao surgimento de doenças.

INTRODUÇÃO
O movimento antivacinação é um efeito relativamente novo que tem preocupado

muito os cientistas, segundo uma nova publicação da Organização Mundial de Saúde

(OMS), o aumento deste fenômeno está entre um dos dez maiores riscos atuais sobre a

saúde global. Por evitar que as pessoas vacinadas adoeçam, a imunização também é

capaz de impedir a disseminação patológica pelas comunidades. Porém a imunização

pode trazer sintomas diferentes, como dor de cabeça, enjoo, entre outros. Isso vem

trazendo dúvidas para a população brasileira e mundial (BEZERRA, 2018).



As consequências das vacinas, porém, não são os únicos motivos para uma grande

parte da população recusar a se imunizar. Por falta de informações seguras, os

brasileiros se expõem ao risco de contaminação e de aumento dos casos de doenças já

controladas.

De acordo com cientistas, o movimento antivacina tem aumentado por causa da

pandemia, ainda mais com a preparação da vacina em tão pouco tempo, resultando na

preocupação de algumas pessoas com a probabilidade da vacina ter sido “mal feita”

sendo preparada em tempo menor comparada a outras vacinas. Há mais motivos para

esse rápido aumento do movimento.Um deles é a disseminação de informações falsas

pelo movimento antivacina —e que vem ganhando força no país. Uma prova disso é

que 75% das pessoas afirmaram na última pesquisa Datafolha, de outubro, que

queriam se vacinar contra a covid-19. Mesmo com tantos benefícios, a vacinação está

sofrendo diversos ataques que têm assombrado a saúde pública brasileira: uma onda

de fake news nas redes sociais tem feito com que o uso de vacinas seja contestado,

temido e deixado de lado. As notícias falsas sobre as imunizações são alimentadas

pelos movimentos antivacina, que argumentam que o uso dos medicamentos pode

trazer outros problemas para a saúde, não respeita a individualidade e a liberdade dos

pais ou infringe princípios religiosos. Diante disso torna-se importante o estudo sobre o

tema e a divulgação da importância da vacinação principalmente em crianças para pais

e população em geral.

OBJETIVO
Objetivo geral: Avaliar as possíveis consequências do movimento antivacina na saúde

pública brasileira e no ressurgimento de doenças.

Objetivos específicos (se houver):

● Entender o que é e de onde veio o movimento antivacina

● .Analisar dados do ministério da saúde e relacioná-los ao movimento antivacina.

● Quantificar qual parcela da população desconfia das vacinas e compreender suas

razões

● Avaliar se ressurgimento de doenças erradicadas são influenciados pelo movimento

antivacina



PROBLEMA E JUSTIFICATIVA

O movimento antivacinação é um fenômeno relativamente novo que tem

preocupado o mundo científico, segundo um relatório recente da organização Mundial

de Saúde (OMS), o crescimento deste fenômeno configura um dos dez maiores riscos

atuais sobre a saúde global. O movimento teve início em 1998 a partir de um estudo

publicado na revista científica The Lancet, pelo médico britânico Andrew Wakefield. No

estudo publicado, Wakefield relacionava o aparecimento de autismo com a vacina

tríplice viral. A partir da publicação e de uma grande reação da imprensa inglesa, foi

detectado um grande medo na população sobre a segurança das vacinas, fator este

compartilhado de forma viral nas redes sociais da Inglaterra, o que por sua vez,

resultou em uma queda alarmante no número de vacinações no país. Rapidamente as

notícias se espalharam pelo mundo dando início a um movimento antivacina liderado

por diversas entidades. Apesar da publicação do estudo ter sido realizada em uma

revista científica de respeito, estudos posteriores mostraram que os estudos realizados

por Wakefield não tinham fundamentos, bem como o médico não possuía autorização

para a realização de testes clínicos. Posteriormente, foi descoberto que o pesquisador

havia manipulado dados para beneficiar sua teoria. Em 2004 a revista The Lancet

reconheceu o erro e se retratou publicamente. A partir daí a pesquisa foi desmentida

várias vezes pelas autoridades científicas inglesas, porém, o estrago já havia sido feito.

Apesar do esforço de autoridades científicas, o movimento antivacina continua

crescendo e conquista, graças a sua divulgação em redes sociais, cada vez mais

adeptos. Entretanto o problema que estamos enfrentando não afeta somente adeptos

do movimento, existe um temor real de entidades médicas sobre a reintrodução de

doenças que estavam praticamente erradicadas devido ao esforço contínuo e

coordenado da melhor forma de prevenção de doenças que conhecemos atualmente

que é a vacinação.

Segundo a OMS os movimentos antivacina são tão, ou mais, perigosos quanto os

agentes patogênicos combatidos pelas vacinas. Doenças como o sarampo e a

poliomielite já demonstram um aumento de casos em diversos países, principalmente

pela não vacinação de crianças por pais que acreditam que as vacinas podem causar

outros tipos de doenças quando aplicadas. Segundo a Organização, a compreensão



dos motivos da não vacinação envolve vários aspectos, que vão de aspectos religiosos

à divulgação de notícias falsas que repercutem de forma viral pela Internet. Aspectos

como a falta de acesso a vacina também são verdadeiros, porém neste caso não é uma

escolha das pessoas.

Além da desconfiança sobre as vacinas existem outros aspectos, nada confiáveis,

que reforçam o movimento antivacina. Uma pesquisa publicada recentemente pela

revista Vaccine, relata que existem, por exemplo, grupos de redes sociais denominados

antivaxx. Estes grupos divulgam notícias constantemente sobre a “farsa das vacinas”,

não é difícil encontrar textos sobre a não existência de doenças como a poliomielite,

bem como de remédios alternativos como iogurtes para tratamento de HPV. No Brasil o

movimento também cresce de forma alarmante. O país sempre foi uma referência

mundial em seus programas de vacinação e as metas de vacinação de 95% da

população não foram alcançadas nos últimos dois anos. Segundo dados do Ministério

da Saúde, a vacina Tetra Viral, que previne contra caxumba, sarampo, rubéola e

varicela, atingiu a menor cobertura dos últimos anos em 2017. Neste ano foram

vacinados apenas 70% do público alvo, e o país colhe hoje os resultados desse

processo, 43 cidades, localizadas principalmente nos estados de São Paulo, Rio de

Janeiro e Bahia, já detectaram surtos ativos de sarampo.

Ainda segundo o Ministério da Saúde, anualmente são aplicadas em torno de 300

milhões de doses de 25 tipos diferentes de vacinas em todo o território brasileiro. Não

existe falta de vacina e nem acesso às mesmas e segundo especialistas a diminuição

da cobertura está relacionada diretamente com os movimentos antivacinas que se

espalharam pela internet.
Apesar da vacina ser a forma mais eficiente de prevenir uma série de doenças, um

enorme grupo de pessoas é contra a vacinação, um movimento crescente que é conhecido

como antivacina. Esse movimento vem preocupando as autoridades sanitárias e estudiosos.

Diante disso, questiona-se quais as consequências do movimento antivacina para a saúde da

população brasileira?



MATERIAIS E MÉTODOS (ou Metodologia)
Para a realização do presente projeto foram realizadas pesquisas bibliográficas em sites e

revistas científicas especializadas sobre o surgimento no movimento antivacina no Brasil e no

mundo. a partir deste levantamento foi elaborado um questionário que foi aplicado para

pessoas de diferentes idades para compreender a influência do movimento antivacina na

população londrinense e se ele é mais aceito por determinadas faixas etárias.

Foi realizado também um levantamento, através de dados oficiais do Ministério da Saúde, do

impacto que este movimento tem trazido sobre os processos de imunização e do ressurgimento

de doenças ao longo dos anos no Brasil. Para tal, foram analisados dados de cobertura vacinal

de 2012 até 2020, das 5 vacinas mais comuns e que fazem parte do programa nacional de

imunização de crianças. Os dados obtidos foram plotados em gráficos com auxílio do Microsoft

Excel para melhor visualização dos dados obtidos.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os dados abaixo se referem à análise dos resultados do questionário aplicado. No

primeiro momento o questionário foi aplicado para alunos do 8ºano do Colégio

Interativa de Londrina. Posteriormente o mesmo questionário foi aplicado para um

grupo mais amplo de pessoas, principalmente em grupos de saúde. No final foi

adquirido setenta e sete respostas.

A Tabela 1 se refere, aos dados oficiais obtidos, referentes a cobertura vacinal de 5

diferentes vacinas desde o ano de 2012 até o ano de 2020. Em relação às vacinas

penta e tríplice viral D2, não foram encontrados dados referentes aos anos de 2019 e

2020. Todos os dados se referem a porcentagem da população vacinada no território

brasileiro.



Tabela 1 - dados de cobertura vacinal em porcentagem ao longo dos anos no Brasil

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

BCG 105,7 107,43 112,8 96,7 95,35 96,41 96,09 85,1 90

Penta (DTP/Hib/HB) 93 93,8 95,89 94,85 96,3 89,26 89

Poliomielite 96,55 100,71 96,76 98,29 84,42 78,12 53,09 50,3 42,7

Tríplice Viral D1 (1 ano) 99,5 107,46 112,8 96,07 95,35 84,97 56,9 56 54,7

Tríplice Viral D2 (1 ano) 61,4 68,87 92,88 79,94 76,71 69,85 42,8

Gráfico 1 - Variação da cobertura vacinal de diferentes vacina ao longo do tempo

No gráfico fica evidente que a cobertura vacinal vem caindo ao longo dos anos,

principalmente quando se trata das vacinas Penta, tríplice e a de poliomielite. Ações

governamentais para a cobertura imunológica da população sempre existiram e o real

motivo para esta diminuição não são claros, porém o movimento antivacina deve ser

um dos responsáveis por estes dados, tendo em vista que quedas mais acentuadas

começam em 2016, o que coincide com uma aumento da influência do movimento no

Brasil.

Os gráficos abaixo são relacionados ao questionário que foi aplicado para pessoas com

faixas etárias entre 12 e 50 anos. A primeira pergunta foi relacionada se as pessoas

tinham ou não filhos e a partir da resposta elas eram direcionadas para outras



perguntas. O gráfico 2 está relacionado se as pessoas haviam vacinado seus filhos ou

não.

Gráfico 2 - Porcentagem de pessoas que não vacinaram seus filhos

No gráfico 2 estão expostos os dados referentes a porcentagem de pessoas que não

vacinaram seus filhos, o número de pessoas que não vacinaram seus filhos

completamente foi muito além do esperado, tendo em vista que mais de 50% dos pais

ainda não haviam vacinado seus filhos. Em parte este resultado reflete a idade dos

filhos, já que muitos dos entrevistados tinham filhos muito pequenos e que ainda não

tinham idade suficiente para ter sua cobertura vacinal completa ainda. Por outro lado,

alguns pais não vacinam seus filhos por medo de possíveis reações ou por algum tipo

de contaminação cruzada.

Gráfico 3 - porcentagem de pessoas a favor da vacinação



Gráfico 4 - Porcentagem de pessoas que se importam com a vacinação de crianças.

Gráfico 5 - percepção das pessoas em relação a qualidade de vacinas

Gráfico 6 - Porcentagem de pessoas que acreditam que a vacina possa causar algum

problema de saúde.



Gráfico 7 - Porcentagem de pessoas que conhece o movimento antivacina

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ressurgimento de doenças que eram tidas como controladas por programas nacionais,

exibe a dificuldade de adequação da saúde para com os meios de informação atual, que

perpetuam dúvidas, medos e mentiras, em notícias chamadas de fake News, que podem

ter contribuído para a redução da cobertura vacinal mostrado nos dados em estudo. Os

esforços pela vacinação passam por estratégias que impactem as comunidades em sua nova

forma de comunicar, incentivando a vacinação e transmitindo veracidade, de forma acessível,

rápida e honesta. Portanto, o estudo serve como um alerta para a importância de veicular

informações corretas e que sejam de fácil acesso, visando minimizar os efeitos das notícias

pregadas pelo movimento antivacina.
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