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Introdução: A vacina é o meio mais eficaz, seguro e rápido de se proteger contra doenças por 

gerar memória imunológica, assim propiciando um meio de defesa ao organismo contra 

agentes etiológicos oportunistas encontrados ao conviver em sociedade. Entretanto, 

movimentos anti-vacinais cresceram e propagaram notícias enganosas – as famosas fake news 

– com o fim de levarem as pessoas ao desuso desse mecanismo de proteção. Sabe-se que tais 

movimentos não são recentes, como muitos imaginam; no final do século XVIII, a população 

brasileira se revoltou contra o Estado logo após a introdução da vacina contra a varíola, 

manifesto conhecido como A Revolta da Vacina [1]. O Brasil do novo século voltou a 

conviver com doenças já erradicadas em decorrência dessas notícias falsas veiculadas com 

maior representatividade pelas mídias sociais; o sarampo tornou-se uma preocupação de saúde 

pública em um país onde a proteção contra o vírus é gratuita e é um direito de todos garantido 

pela Constituição [2]. Estudos recentes mostram o grau de periculosidade ao sistema 

imunológico e à memória deste quando o ser humano é exposto e contaminado pelo vírus do 

sarampo, ratificando a importância da vacinação [3]. Dessa forma, tratando-se da prevenção 

de doenças, cabe a equipe de profissionais da atenção básica atuar de forma interprofissional, 

de modo a abranger as diversas vertentes das doenças combatidas por meio de vacinas – 

transmissão, diagnóstico, tratamento (se houver) e possíveis complicações – ao levar uma 

educação em saúde mais clara e objetiva à população, haja vista que profissionais da saúde 

são, também, educadores e devem trabalhar em conjunto em prol de um bem comum: a saúde 

da população [4]. Objetivos: A ação teve como objetivo levar informações corretas e com 

base científica aos usuários da Unidade Básica de Saúde da Terra Firme, de modo a 

conscientizar o público atendido pela unidade sobre a importância da vacinação, explicar os 

benefícios de estar em dia com o calendário vacinal e desmistificar notícias propagadas de 

forma errônea a respeito das vacinas a fim de aumentar a prevenção de doenças pelos 

participantes e de pessoas que convivem ao seu redor e garantir o direito à saúde à população. 

Descrição da Experiência: Estudo descritivo, no formato relato de experiência, de uma ação 

educativa interprofissional sobre a importância da vacinação realizada por acadêmicas dos 

cursos de nutrição e enfermagem e pelo farmacêutico da unidade participantes do Pet - Saúde 

Interprofissionalidade e que têm a Unidade Básica de Saúde (UBS) da Terra Firme como 

campo de prática. O tema “Importância da vacinação” foi escolhido para ser abordado devido 

ao crescimento de notícias falsas a respeito das vacinas – as famosas “Fake News” – e dos 

movimentos anti-vacinais e suas consequências já visíveis na sociedade desse processo como, 

os surtos de sarampo – doença que já estava erradicada. A ação foi realizada em junho de 

2019, na qual foi abordado os seguintes tópicos: O que é vacinação; a importância da 

vacinação; tipos de vacina; por que múltiplas doses?; a importância da carteira de vacinação; 

e grupos de risco (idosos, gestantes, portadores de doenças crônicas e crianças). A ação 

educativa foi realizada para os usuários que estavam na sala de espera da UBS Terra Firme e 
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contou com a participação de, em média, 25 pessoas, as quais participaram da discussão 

fazendo perguntas e respondendo aos questionamentos – com o auxílio de placas coloridas, 

onde a cor verde indicava “sim”/”verdadeiro” e a cor vermelha indicava “não”/”falso” – 

realizados por nós, acadêmicas e preceptor, com o intuito de gerar um debate produtivo e 

sanar as dúvidas dos participantes quanto ao assunto exposto. Mas também, houve a 

distribuição de cartazes com os principais calendários vacinais de acordo com o público alvo 

pela UBS Terra Firme. Assim, os calendários vacinais escolhidos foram: o calendário básico 

de vacinação; calendário dos adolescentes e adultos; calendário das gestantes; calendário do 

viajante; calendário da mulher (10 aos 49 anos); calendário ocupacional (que inclui diversas 

profissões); e o calendário do idoso, todos encontrados no site do Ministério da Saúde. 

Houve, também, a entrega de folders contendo as principais Fake News e as informações 

verdadeiras a respeito destas para os participantes e a sugestão de compartilhamento das 

informações verídicas aos amigos e familiares. Resultados: Nesse sentido, buscamos abordar 

os assuntos de forma clara e com linguagem apropriada para o entendimento de todos. Vale 

ressaltar que a ação educativa sobre vacinação se demonstrou bastante positiva, pois nos 

possibilitou desmistificar muitos mitos que circundam o tema vacinação. Após a finalização 

da apresentação, foi possível realizar a distribuição de um fôlder para cada uma das pessoas 

presentes. No fôlder apresentamos as principais Fake News que os movimentos anti-vacinais 

veiculam na internet e posteriormente explicamos o porquê de cada afirmação ser falsa. Além 

disso, os participantes mostraram interesse em se imunizar e levar as informações para os 

amigos e familiares. Conclusão: Os usuários do Sistema Público de Saúde (SUS) e 

participantes da ação educativa foram capazes de visualizar a importância dos profissionais de 

saúde na prevenção de doenças, sem distinção de áreas e compreenderam o papel fundamental 

das vacinas à manutenção do corpo saudável. Dessa forma, a ação educativa desenvolvida por 

profissionais de saúde diferentes configura-se como uma ferramenta de otimização do assunto 

exposto e uma possível forma de aumentar as chances de compreensão do tema pelos 

pacientes. 
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