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Introdução: A Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Unidas para a 

Infância (UNICEF) acreditam que ocorram no mundo em torno de 2,5 milhões óbitos de 

crianças com idade inferior a cinco anos de idade que poderiam ter sido impedidas por 

atividades de imunização. Por essa razão, a vacinação tem sido indicada como uma das ações 

de prevenção mais seguras e de melhor relação entre custos e benefícios para os sistemas de 

saúde, possibilitando a imunização dos indivíduos essencial para precaução das doenças 

infecciosas transmissíveis e o controle da distribuição dessas doenças, tornando-se uma das 

mais importantes conquistas em saúde pública do século XX. Estudos recentes de cobertura 

vacinal infantil, no entanto, também têm apontado para uma diminuição da taxa de vacinação 

nos indivíduos de diferentes níveis socioeconômicos [1]. A saúde da criança vem ganhando 

visibilidade ao longo dos anos através de programas que a promovem de forma integral e que 

procuram qualificar a assistência e aumentar a cobertura dos serviços oferecidos, dessa forma 

diminuindo a mortalidade infantil. Em resposta aos agravos mais frequentes em crianças de 0 

a 5 anos de idade, seis ações básicas surgiram, sendo a vacinação uma delas. É uma ação 

integrada e rotineira dos serviços de saúde, pertencendo ao nível de atenção primária de baixa 

complexidade e de grande impacto ao permitir o combate de doenças na condição individual 

e, ao mesmo tempo, evitar a transmissão dessas na coletividade. A imunização é uma das 

intervenções de maior custo-efetividade e segurança existentes [2]. A vacinação, 

especialmente, referente a lactantes e crianças na primeira infância, representa uma 

significativa atitude de prevenção de doenças infectocontagiosas. Há pouco tempo, tais 

doenças comuns na infância levaram ao óbito e a sequelas um grande contingente de crianças, 

no Brasil e no mundo. Entretanto, sabe-se que quase dois milhões de crianças ainda 

continuam morrendo anualmente, devido a doenças que poderiam ser evitadas através da 

imunização. Visando controlar e erradicar doenças a partir da vacinação em massa de 

crianças, o Ministério da Saúde desenvolve programas de imunização e promove campanhas 

periodicamente, porém devido a diversos fatores como o nível cultural e econômico dos pais, 

causas relacionadas a crenças, superstições, mitos e credos religiosos, muitas crianças deixam 

de ser vacinadas [3]. O Programa Nacional de Imunizações tem avançado ano a ano para 

proporcionar melhor qualidade de vida à população com a prevenção de doenças. Tal como 

ocorre nos países desenvolvidos, o Calendário Nacional de Vacinação do Brasil contempla 

não só as crianças, mas também adolescentes, adultos, idosos, gestantes e povos indígenas. 

Ao todo, são disponibilizadas na rotina de imunização 19 vacinas, cuja proteção inicia nos 

recém-nascidos, podendo se estender por toda a vida. As vacinas são seguras e estimulam o 

sistema imunológico a proteger a pessoa contra doenças transmissíveis. Quando adotada 

como estratégia de saúde pública, elas são consideradas um dos melhores investimentos em 

saúde, considerando o custo-benefício. O Programa Nacional de Imunizações do Brasil é um 

dos maiores do mundo, ofertando 45 diferentes imunobiológicos para toda a população. Há 

vacinas destinadas a todas as faixas-etárias e campanhas anuais para atualização da caderneta 

de vacinação[4]. Atualmente, é inquestionável a importância que as vacinas têm na proteção à 
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saúde e na prevenção de doenças imunopreveníveis, principalmente durante a infância. Como 

consequência, as autoridades de saúde, em todo o mundo, estabeleceram calendários 

específicos de vacinas de acordo com a faixa etária infantil. No Brasil, como em outros 

países, o Ministério da Saúde desenvolve programas de imunização e promove, 

periodicamente, campanhas com o intuito de controlar e erradicar doenças a partir da 

vacinação maciça de crianças. Ainda assim, muitas crianças deixam de ser vacinadas pelos 

mais diferentes fatores, que abrangem desde o nível cultural e econômico dos pais, até causas 

relacionadas a crenças, superstições, mitos e credos religiosos [4]. Objetivos: O trabalho teve 

como objetivo construir um vídeo educativo tendo como base o conto de fadas Bela 

Adormecida, do autor contemporâneo Charles Perrault com tema de fundo sobre vacinação. 

Descrição da Experiência: O projeto da ação ocorreu dia 8 de maio de 2019, no turno da 

manhã. O local foi na Escola do Centro Educacional A Corujinha. Essa atividade foi realizada 

por discentes do quinto semestre do curso de Biomedicina da Faculdade Integrada Brasil 

Amazônia (FIBRA) sobre orientação da docente, tendo como público alvo crianças do ensino 

infantil. A ação ocorreu entre os integrantes da equipe, cada membro falando sobre a 

importância da imunização, e ao final sendo demonstrado o vídeo educativo “bela 

adormecida”, mas com o tema de fundo sobre vacinas. Ao longo do tempo que vídeo foi 

passado, as crianças demonstraram interesse e perguntaram se havia mais historias para elas 

assistirem, comentaram que já tinham tomado vacinas e que gostariam de tomar mais para 

ficarem fortes e saudáveis e assim não ficarem doentes. Ao final do vídeo foram distribuídos 

desenhos das células do sistema imune para serem pintados pelas crianças. Resultados: 

Através de um encontro na escola infantil Centro Educacional a Corujinha, obtivemos um dia 

de experiência lúdica e informativa, tendo a oportunidade de abordar sobre o tema imunização 

para as crianças através de contos de fadas; obtendo um retorno satisfatório e esperado para o 

que a atividade era proposta, podendo mostrar de forma simples e divertida a suma 

importância da vacinação e como a mesma pode ajudar a prevenir doenças infectocontagiosa, 

fazendo com que o medo das crianças acerca deste momento seja diminuído e entendido 

como algo bom para a saúde. Conclusão: Com base na construção do vídeo educativo foi 

possível ajudar na popularização da ciência voltada para a saúde e aproximar da vida diária 

das pessoas os seus conceitos e as informações científicas; divulgando o saber científico 

tornando-o acessível ao público escolar, contribuindo para o desenvolvimento de uma cultura 

científica, e dessa forma conscientizar sobre o tema vacinação que atualmente gera tanta 

polêmica. Utilizando uma forma digital e lúdica para chamar a atenção desse público e 

desmistificar o tema de vacinas fazendo com que as crianças percebam que a mesma é crucial 

para uma vida mais saudável. 

 

Descritores: Vacinas, Saúde da criança, Imunização. 
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