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Introdução: O Programa Nacional de Imunização é considerado uma das principais e 

mais exitosas intervenções em saúde pública no Brasil, tendo eliminado várias doenças 

imunopreveníveis. Porém, devido vários fatores, entre eles, a falta de Letramento 

Funcional em Saúde (LFS) que consiste na capacidade de entender informações sobre 

saúde, muitos usuários acabam relutando em sua prática, colocando em risco o sucesso 

obtido por esse programa. A Enfermagem com atuação direta nas salas de imunização 

possui a responsabilidade de orientar a população, corroborando para que esse público 

desenvolva o Letramento Funcional em Saúde sobre a importância da vacinação. 

Objetivos: Reconhecer o Letramento Funcional em Saúde como forma de minimizar a 

relutância em vacinar. Métodos: Trata-se de uma revisão bibliográfica, de natureza 

exploratória com abordagem qualitativa. O estudo foi realizado por profissionais e 

acadêmicos de Enfermagem em práticas extracurriculares na sala de imunização de um 

centro de ensino e assistência localizado no município de Belém-Pa. Foram pesquisados 

estudos primários na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Após a busca, foram feitas 

análises dos artigos pertinentes à temática abordada. Resultados e Discussão: Nos 

achados, identificou-se que a população possui conhecimento bem restrito acerca de 

imunização, destacando que muitas vezes as “Fake News” sobre vacinação, que são 

informações falsas propagadas e as reações pós-vacinação podem ser motivos para a 

relutância em vacinar, revelando ainda uma fragilidade em discernir informações 

verdadeiras e reconhecer a importância da imunização em comparação às reações 

autolimitadas que as mesmas podem oferecer. Ressalta-se que uma pessoa com nível de 

letramento satisfatório tem chances de melhor condição de saúde, diferente de um 

indivíduo com nível de letramento limitado, que teria menos noção da importância de 

medidas preventivas, como a vacinação, no caso desse estudo. É notável que a 

imunização percorre por várias fases da vida, por isso é importante o profissional de 

Enfermagem orientar sobre a relevância dessa prática necessária ao longo da vida e 

principalmente ressaltar a necessidade dos grupos especiais como: crianças, gestantes, 

idosos e pessoas em questões de vulnerabilidade por algum motivo. Conclusão: Esse 

estudo se dispôs a ressaltar o papel da Enfermagem na prática de imunização, que se 

estrutura como uma medida de promoção e prevenção à saúde. Com isso, é relevante o 

incentivo desses profissionais para atuarem como orientadores, passando o 

conhecimento necessário para a população entender a importância da imunização e o 

perigo da relutância em vacinar, dessa forma estimulando que esses usuários 

desenvolvam um nível de Letramento Funcional em Saúde satisfatório.  
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