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Introdução: O surgimento das vacinas por volta do século XX foi considerado um marco na 

história da saúde e medicina em todo o mundo, visando à prevenção de doenças que antes 

eram consideradas incuráveis e que promoveram a morte de milhares de pessoas. No Brasil, 

por volta dos anos de 1973 houve a criação de um importante programa denominado como o 

Programa Nacional de Imunizações, que possui um papel essencial na prevenção e 

erradicação de doenças no Brasil, sendo então um aliado para o poder público [1,2]. Através 

desse programa, em 1977 foi imposto pelo ministério da saúde o calendário vacinal, que 

abrangia principalmente a vacinação em crianças, mas atualmente esse quadro engloba 

indivíduos das diversas faixas etárias, distribuindo de forma gratuita à sociedade. [2,3]. 

Mesmo com os diversos conhecimentos acerca dos benefícios da vacinação para a população, 

nos últimos anos os números de pessoas que procuram esse serviço nas redes públicas e 

privadas tem diminuído de forma significativa, promovendo discussões no mundo todo sobre 

as consequências dessa nova realidade [3]. Objetivos: O presente estudo tem como objetivo 

realizar uma revisão bibliográfica sobre a relutância da sociedade em vacinar e as principais 

repercussões para a saúde pública no Brasil. Assim também, como a preparação dos 

profissionais da área da saúde para que estes saibam lhe dar com a recusa ou não aceitação da 

vacina nos pacientes, respeitando assim o direito de autonomia da população. Métodos: O 

estudo foi realizado através de uma revisão da literatura de caráter bibliográfico, nas bases 

eletrônicas de dados: Scielo, PubMed, Medline e Pedro. Os mecanismos de pesquisa das 

terminologias utilizadas foram pesquisas nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS). Os 

descritores aplicafos em português foram: “Vacinação”, “Saúde pública” e “Recusa de 

Vacinação” e os descritores pesquisados na língua inglesa foram: “Vaccination”, “Public 

Health” e “Refusal of Vaccination”. Resultados e Discussão: Foram encontrados 15 artigos 

nas bases de dados, sendo utilizados apenas 5 para a realização da pesquisa. A literatura 

encontrada é do período de 2013 a 2019, utilizando como critérios de inclusão os artigos, 

livros, teses de dissertação e periódicos que abordavam a temática sobre vacinação e como 

critérios de exclusão os trabalhos que não se encaixaram no tema abordado. Os estudos 

encontrados evidenciam que as vacinas se tornaram um grande investimento para o setor 

público no mundo inteiro, tornando-se um método importante na prevenção de patologias e do 

surgimento de epidemias [4]. Assim, com o decorrer dos anos questionamentos sobre a 

funcionalidade e segurança das vacinas foram surgindo e resultando em recusa dos indivíduos 

em se vacinar ou vacinar crianças menores de idade, pesquisas realizadas recentemente 

demonstraram que à divulgação de notícias enganosas nas redes sociais, conhecidas como 

fake news, são um dos principais motivos do afastamento da sociedade dos postos de 

vacinação, juntamente com a perspectiva de que as doenças que antigamente eram 

consideradas mortais, na atualidade estão fora da circulação [4,5]. Os movimentos anti-

vacinação são a muitos anos relatados pela comunidade cientifica mundial, sendo que em 

cada período desses haviam fatores determinantes para a recusa vacinal podendo estes estar 
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ligados aos mitos culturais de cada região, condição socioeconômica e educativa da 

população, religião, política e possíveis traumas psicológicos [3]. Devido o crescimento 

relacionado a recusa em se vacinar, a Organização Mundial da Saúde tem publicado de forma 

constante normas que repassem a sociedade e aos profissionais da saúde segurança na 

utilização das vacinas, alertando ainda sobre as possíveis reações causadas, como a presença 

de dor, rubor, mal estar, e outros [1]. Em dados epidemiológicos publicados dos últimos 5 

anos foi constatado que cerca de 2,5 milhões de óbitos poderiam ter sido evitados com a 

vacinação em todo o mundo [5]. Nos muitos autores que abordam a temática, a recusa da 

vacinação se tornou um problema de saúde pública, sendo necessário intensas campanhas 

vacinais para estimular a população e politicas públicas consistentes para garantir esse 

beneficio à sociedade [2]. O profissional da área da saúde vem sendo citado em muitas 

pesquisas recentes como uma fonte confiável de informação à população, repassando-lhes 

segurança e evidenciando no dia a dia sobre a relevância da vacinação a todos os indivíduos, 

entre os mais jovens aos mais idosos. Cabendo então a esse profissional, estar preparado a 

responder questionamento e dúvidas da comunidade em que faz parte [4]. Conclusão/ 

Considerações Finais: O tema abordado tem chamado atenção nas diversas esferas mundiais 

por sua importância na qualidade de vida da população e sua relevância cientifica no combate 

de doenças infecciosas. Os benefícios como a segurança e efetividade demonstrados com a 

utilização das vacinas são inquestionáveis, mas ainda assim existem conflitos referentes à sua 

utilização decorrente dos mitos populares, medo, falta de conhecimento, e aspectos morais e 

religiosos, gerando preocupação quanto à disseminação de doenças. É direito do indivíduo 

recusar ou consentir ser vacinado, fazendo jus ao principio da autonomia, tornando-se então 

essencial ao profissional da saúde estar preparado para repassar a esses indivíduos os riscos e 

malefícios que poderão surgir por conta desta prática. Portanto, se faz necessário uma 

abordagem educativa com a população de forma dinâmica e acessível a todas as classes 

sociais, além é claro, de intensas campanhas de vacinação e a capacitação dos profissionais 

para promover educação em saúde à população. 

 

Descritores: Vacinação, Saúde pública, Recusa de vacinação. 
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