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Introdução: O movimento antivacina trata-se de um grupo de pessoas contrárias a 

vacinação por motivos diversos dentre eles: motivos filosóficos, medo de reações 

adversas, por orientação médica, e, até mesmo, embora em menor escala, por motivos 

religiosos. Embora pequeno no Brasil, a adesão a esses grupos preocupa o Ministério da 

Saúde à medida que se percebeu uma queda no índice de cobertura de alguns 

imunizantes oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SHIMITZU, 2018). Objetivos: 

Descrever os impactos epidemiológicos do movimento antivacina e sua repercussão na 

atuação do enfermeiro. Métodos: Para tanto, optou-se por realizar uma revisão 

integrativa da literatura, sendo efetuada busca através dos descritores “Programas de 

Imunização”, “Movimento contra Vacinação” e “Educação em saúde” nas bases de 

dados BDENF e na biblioteca SciELO. Foram incluídos artigos completos, em 

português, publicados no período de 2010 a 2019 e excluídas revisões, totalizando uma 

amostra final de 4 artigos. Resultados e Discussão: Foram obtidas duas categorias após 

análise do conteúdo de todos os artigos selecionados, pode-se observar diversos fatores 

apresentados que refletem em atual baixa nos índices de vacinação no Brasil sobre as 

causas dessa falta de procura da vacinação pela população, no qual deliberou na perca 

do certificado de erradicação do sarampo em 2018 e a reemergencia de outras 

patologias antes já erradicadas. Conclusão: Conclui-se que este trabalho serviu como 

base de expansão de conhecimento da literatura atual, com intuito de ressaltar a 

importância da educação em saúde realizada pelo enfermeiro que tem o papel 

depromover informações sobre a imunização, a importância e as consequências da não 

vacinação, informar as vacinas que serão aplicadas e quais as patologias a serem 

prevenidas, afim de contribuir no aumento do índice da cobertura vacinal atual no 

Brasil.  
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