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Introdução: A vacinação configura-se como um dos mais importantes investimentos 

em saúde pública, posto que reduz significativamente os índices de morbimortalidade e 

aumenta as expectativas de vida, atuando no organismo durante todas as fases de sua 

existência¹. No que tange o público adolescente, prioritário para o Programa Nacional 

de Imunização, diversos aspectos permeiam o processo de vacinação, principalmente 

lacunas na assistência adequada e sistematizada, limitando e promovendo baixa adesão 

à vacinação e, por conseguinte, da cobertura vacinal². É necessário, portanto, identificar 

e conhecer os fatores que influenciam a vacinação dos adolescentes brasileiros, visando 

a prevenção de riscos e agravos, bem como a promoção da saúde desses jovens. 

Objetivos: Descrever os resultados das pesquisas na literatura científica sobre os 

aspectos que permeiam a vacinação nos adolescentes brasileiros no período de 2011 a 

2019, as categorias, níveis de evidencias e metodologias dos estudos desenvolvidos. 

Métodos: Estudo descritivo, desenvolvido através de uma Revisão Integrativa de 

Literatura, realizado através das etapas: definição do tema e elaboração da questão de 

pesquisa, formulação dos critérios de inclusão e exclusão de artigos, coleta de dados 

relevantes dos artigos encontrados, avaliação e análise dos artigos selecionados com o 

método de Bardin, interpretação e discussão dos resultados obtidos e apresentação da 

revisão. A busca ocorreu em outubro de 2019, na base de dados da Scientific Eletronic 

Library Online (SCIELO), à seleção utilizou-se na filtragem avançada, como critérios 

de inclusão, apenas estudos feitos no Brasil, na língua portuguesa e passíveis de serem 

citados. Os termos utilizados na busca foram “Vacinação” e “Adolescente”. Resultados 

e Discussão: Ao analisar-se um total de 5 produções cientificas, publicadas entre o 

período de 2011 a 2019, verificou-se, em relação aos aspectos metodológicos: (2) 

estudos epidemiológicos transversais, (1) estudo epidemiológico com interface em 

extensão, (1) estudo bibliográfico e (1) inquérito domiciliar. Dentre os quais emergiram 

as seguintes categorias: Desinformação em relação a imunização e doenças 

imunoprevinives, Estratégia para educação em saúde no âmbito da imunização e 

Vacinação precoce como método profilático. Logo, observou-se como resultados, em 

relação a categoria “Desinformação”: Os adolescentes inclusos nos estudos possuem 

conhecimentos insuficientes sobre a imunização, o calendário vacinal e as doenças 

imunopreveníveis. Na categoria “Estratégia” evidencia-se a necessidade do repasse de 

informações acessíveis ao público alvo, enquanto na categoria “Vacinação Precoce” 

nota-se que a utilização da vacina contra Hepatite A para crianças, configura-se como 

método profilático contra a doença. Conclusão: Através da observação dos aspectos 

descritos, ratifica-se a importância do fomento de pesquisas voltadas a este tema, posto 

a lacuna de estudos evidenciada nesta revisão.  Espera-se que este trabalho embase 

estudos futuros, auxiliando no desenvolvimento de estratégias para promoção de uma 

saúde holística e equânime.  
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