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RESUMO 

 

A vacinação para o sarampo é considerada a melhor prevenção para a doença. Com 

a imunização efetiva e a ampla cobertura vacinal, acima de 95%, a doença foi 

erradicada no Brasil. Contudo, nos últimos anos surtos recentes de sarampo têm 

surgido, especialmente nos locais onde houve as mais baixas coberturas vacinais. 

Este trabalho de conclusão de curso tem como objetivo realizar uma revisão da 

literatura sobre a cobertura vacinal na rede pública brasileira, especialmente contra o 

sarampo, e como a baixa adesão da população às campanhas de vacinação pode 

estar relacionada com a divulgação de falsas notícias (conhecidas como “fake 

news”). Para tanto, foram consultados dados epidemiológicos do Ministério da 

Saúde e artigos científicos a partir de 2015. A demonstração que houve baixa 

cobertura vacinal em todas as regiões do Brasil e surtos do sarampo em diversos 

Estados da Federação apontam para a constatada tendência mundial de hesitação 

vacinal por parte da população. A rápida e intensa disseminação de notícias falsas 

desacreditando a importância da vacinação devido a popularização de aplicativos de 

uso cotidiano, como Whatsapp e Facebook, pode ter contribuído para o 

comportamento de hesitação vacinal. Frases sensacionalistas e alarmantes na área 

da saúde disseminadas em massa trazem consequências preocupantes, pois podem 

interferir no julgamento das pessoas, fazendo com que optem pela não vacinação. 

Além disso, o surgimento da epidemia de Covid-19 fez com que a população se 

isolasse e a agenda de vacinação de 2020 foi prejudicada. O medo de sair de casa 

para vacinação de outras doenças, como o sarampo, pode levar a novos surtos da 

doença. Em conclusão, a baixa cobertura vacinal para o sarampo a partir de 2016 e 

o surgimento de surtos da doença no Brasil parece ter relação com a disseminação 

de notícias falsas em redes sociais e sites não confiáveis. O entendimento de 

diversos autores é que essas falsas notícias podem interferir no julgamento das 

pessoas a respeito da vacinação.  

Palavras-Chave: sarampo; vacinação; fake news; notícias; Covid-19. 
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ABSTRACT 

 

Measles vaccination is considered the best prevention for the disease. The adequate 

immunization and wide vaccination coverage, above 95%, the disease was 

eradicated in Brazil. However, recent measles outbreaks have emerged in recent 

years, especially in places where there was the lowest vaccination coverage. This 

work aims to carry out a literature review on vaccination coverage in the Brazilian 

public network, especially against measles, and how the population's low adherence 

to vaccination campaigns may be related to disseminating false news (known as 

“fake news”). Epidemiological data from the Ministry of Health and scientific articles 

from 2015 were consulted. The demonstration that there was low vaccination 

coverage in all regions of Brazil and measles outbreaks in several States of the 

Federation point to the observed worldwide trend of vaccination hesitation on the part 

of the population. The rapid and intense dissemination of false news discrediting the 

importance of vaccination due to the popularization of some apps, such as Whatsapp 

and Facebook, may have contributed to the vaccine hesitation behavior. Sensational 

and alarming phrases in health have worrying consequences. They can interfere with 

people's judgment, making them opt for non-vaccination. In addition, the emergence 

of the Covid-19 epidemic has isolated the population, and the 2020 vaccination 

agenda has been undermined. The fear of leaving home to be vaccinated for other 

diseases, such as measles, can lead to new disease outbreaks. In conclusion, the 

low measles vaccination coverage as of 2016 and the emergence of outbreaks of the 

disease in Brazil seem to be related to disseminating false news on social networks 

and unreliable websites. The understanding of several authors is that this false news 

can interfere with people's judgment about vaccination. 

 

Key words: measles; vaccination; fake News; News; COVID-19 
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1. Introdução 

O termo “fake News”, tradução literal – notícias falsas, parece ser um termo 

originário dos dias atuais, porém, seu conceito, isto é, a disseminação de notícias 

inverídicas com uma rotulagem que as fazem parecerem verdadeiras, surgiu séculos 

atrás. Esse conceito surgiu mais precisamente no século XIX, quando se tinha como 

título “False News”, publicado pela primeira vez no New York Herald (revisado em 

TEIXEIRA, 2018).  

O termo em si já é auto-explicativo, sendo “News” material relatado em um 

jornal, ou periódico de notícias ou noticiário que são falsas, isto é, “fake” (TEIXEIRA, 

2018). Entretanto, essas notícias falsas circulam com maior facilidade e quantidade 

em redes sociais e aplicativos de mensagens, meios utilizados por grande parte da 

população mundial para se informar. Com isso, muitas notícias falsas a respeito da 

saúde, principalmente a respeito de vacinas tem se disseminado (revisado em 

TEIXEIRA, 2018). 

Um exemplo muito conhecido no meio acadêmico que disseminou não 

somente uma notícia falsa, mas sim um estudo falso a respeito de vacinas foi o 

artigo publicado pelo Dr. Andrew Wakefield. Seu objetivo era desacreditar a vacina 

tríplice viral que protege contra o sarampo, rubéola e caxumba. Depois de nova 

análise do estudo, reconheceu-se que não havia fundamentos e evidências 

científicas que suportassem as conclusões do artigo. Por isso, o autor foi afastado, e 

posteriormente expulso do conselho de Medicina de seu país, o Reino Unido. 

Entretanto, a taxa de vacinação no Reino Unido nunca mais atingiu níveis 

satisfatórios para imunização da população e, doenças como o sarampo, 

começaram a reemergir (revisado em DEER, 2011; ARIF et al., 2019).  

O Brasil também tem seguido essa tendência de diminuição das taxas de 

vacinação e, infelizmente, doenças antes erradicadas, como o sarampo estão sendo 

novamente diagnosticadas (revisado em MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019a). A baixa 

adesão da população as campanhas de vacinação, estão resultando em surtos da 

doença, levando à óbitos desnecessários (revisado em MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2019a).  
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A vacina é a melhor prevenção para o sarampo, e até hoje não há medicação 

específica para combater o vírus, apenas tratamento para os sintomas (revisado em 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019a). O indivíduo acometido com a doença tem que 

esperar o sistema imunológico ser ativado e montar uma resposta efetora para 

eliminar o vírus (revisado em MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019a). Com a imunização, 

o sistema imunológico produz uma resposta e memória imunológica, ficando com os 

mecanismos de defesa prontos, dificultando a infecção e progressão da doença 

(revisado em MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019a). 

Contudo, a veiculação de “fake News” sobre vacinas tem aumentado, levando 

a dúvidas sobre a imunização e seus benefícios (revisado em FRUGOLI et al., 

2021). Assim, a tomada de decisão por parte da população (alvo de informações 

incorretas) pode levar a “nova opção de não se vacinar”. Embora pareça 

intransigência ou autoritarismo dizer que uma pessoa tem o dever de se vacinar e 

vacinar seus filhos, essa é uma questão muito importante sob o ponto de vista de 

saúde pública. Aqueles que se imunizam protegem a si e protegem aqueles que não 

podem se vacinar, isto é, imunodeprimidos, gestantes e crianças que não atingiram 

a idade correta para a vacinação contra certos agentes infecciosos. Por isso, a 

vacinação é a valorização da vida. 

Este trabalho faz uma revisão sobre a história das vacinas no Brasil, a 

contribuição da vacinação para a imunidade e proteção contra doenças infecciosas, 

os tipos de vacinas e traz uma descrição da cobertura vacinal para o sarampo no 

Brasil e como o cenário vem se alterando nos últimos anos.  
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2. Objetivos 

 Avaliar o impacto das “fake News” nas campanhas vacinais da população 

brasileira, especialmente na vacinação contra o sarampo.  

 

3. Material e métodos 

3.1 Sobre o estudo 

A metodologia utilizada para construção desse trabalho foi confecção de 

revisão bibliográfica sobre o tema vacinação, “fake News” e vacina contra o 

sarampo.  

 

3.2 Sobre a pesquisa 

Para a construção do trabalho foram realizadas buscas em repositórios de 

artigos científicos (Scopus, Pubmed, Medline) sobre o tema vacinação e vacina 

contra o sarampo. Foram consultados artigos em mídias tradicionais e sociais com o 

tema “fake News” e vacinas. Os descritores utilizados nas buscas foram: “sarampo”, 

“vacinação do sarampo”, “fake News”; “notícias”,“ Covid-19 e vacinação do sarampo” 

e “vacinação do sarampo de 2015 à 2021”. 

Também foram consultados dados oficiais do Ministério da Saúde, 

Secretarias de Saúde e boletins epidemiológicos dos últimos 10 anos sobre a 

adesão as campanhas vacinais e notificação sobre sarampo.  

 

3.3 Critérios de inclusão 

Os artigos foram selecionados após leitura cuidadosa das publicações. As 

principais informações foram agrupadas, descritas, analisadas e utilizadas na 

elaboração do estudo. 
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4. Desenvolvimento 

4.1 Vacinação: conceitos imunológicos gerais 

O sistema imunológico é constituído por diversos componentes e células que 

reagem quando expostos a constituintes não pertencentes ao organismo ou 

considerados “não próprios”. As respostas frente a esses componentes podem ser 

classificadas em: (1) reação imediata e inespecífica, a qual é chamada de 

imunidade natural ou inata (também chamada de imunidade inata ou nativa) que é 

mecanismo de defesa celular e bioquímico que já existia antes do estabelecimento 

de uma infecção e que responde de maneira similar a sucessivas infecções; (2) 

imunidade adaptativa ou adquirida, constituída por células que apresentam 

receptores específicos capazes de distinguir diferentes moléculas (revisado em 

PULENDRAN; AHMED, 2011).  

Na imunidade inata, as principais células efetoras são: macrófagos, 

neutrófilos, células dendríticas, células Natural Killer (NK), eosinófilos, basófilos e 

mastócitos. Os principais mecanismos associados a imunidade inata são: fagocitose, 

ativação de proteínas do sistema complemento, liberação de mediadores 

inflamatórios, síntese de proteínas da fase aguda, produção de citocinas e 

quimiocinas. Esses mecanismos são ativados por estímulos que são encontrados 

nas estruturas moleculares de microorganismos, conhecidas como padrões 

moleculares associados a patógenos (PAMPs). Lipopolissacarídeos, resíduos de 

manose, ácidos teicoicos (comumente encontrados na superfície dos 

micoorganismos), RNas e DNAs exógenos são PAMPs conhecidos (revisado em 

ABBAS; LICHTMAN; PILLAI, 2008).  

Diversas células da resposta imunológica possuem receptores intra e 

extracelulares capazes de reconhecer padrões moleculares associados a patógenos 

(PAMPs), dentre os quais destacam-se a família dos receptores Toll-like (TLRs). A 

ligação de PAMPs a esses receptores desencadeia mecanismos celulares da 

resposta imune inata (revisado em CRUVINEL et al., 2010). TLRs destacam-se por 

seu papel central na ligação a patógenos e iniciação da resposta inflamatória. Esses 

receptores estão presentes principalmente em macrófagos, neutrófilos e células 

dendríticas (DCs). Atualmente, 11 diferentes TLRs já foram identificados tanto na 

membrana celular como no interior das células. Além de TLRs, existem outros 
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receptores presentes em fagócitos com importante papel na resposta imune, a 

saber: receptores para fragmentos de proteínas do sistema complemento, 

receptores de citocinas, receptores para manose (dectina), plataformas de 

inflamassomas, entre outros (CRUVINEL et al., 2010)  

A fagocitose é também um mecanismo importante da reposta inata. Nesse 

processo há internalização do agente patogênico em vesículas citoplasmáticas 

denominadas fagossomos. Estas vesículas podem fundir-se com lisossomos, 

gerando o fagolisossomo. A geração de espécies reativas de oxigênio (EROs) e a 

produção de óxido nítrico (ON) por fagócitos constituem importante mecanismo 

microbicida para patógenos internalizados (revisado em CRUVINEL et al., 2010). 

Além da fagocitose, outros mecanismos da imunidade inata incluem: liberação de 

grânulos contendo enzimas capazes de eliminar patógenos, morte celular por 

piroptose, liberação de redes de DNA - (principalmente por neutrófilos), produção de 

citocinas pró-inflamatórias, ativação do sistema complemento e de outras cascatas 

enzimáticas (revisado em CRUVINEL et al., 2010).  

Já a resposta imune adaptativa depende da ativação de células 

especializadas, chamadas de linfócitos. As principais características da resposta 

adquirida são: especificidade e diversidade de reconhecimento, memória, 

especialização de resposta, autolimitação e tolerância a componentes do próprio 

organismo. Embora as principais células envolvidas na resposta imune adquirida 

sejam os linfócitos, as células apresentadoras de antígenos (APCs) desempenham 

papel fundamental em sua ativação. A etapa de apresentação de antígenos via 

moléculas do complexo de histocompatibilidade principal (MHC, major 

histocompatibility complex) para os linfócitos T é fundamental para indução da 

resposta imune adaptativa (CRUVINEL et al., 2010). A Figura 1 apresenta um 

resumo dos principais componentes da imunidade inata e adaptativa.  
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Figura 1. Principais células constituintes da imunidade inata e adaptativa. A imunidade enata 

é a primeira resposta a infecções. A imunidade adaptativa, constituída pela ativação dos linfócitos, 

desenvolve-se posteriormente. O tempo das respostas é variado. 

 

Fonte: ABBAS, Abul K.; LICHTMAN, Andrew H.; PILLAI, Shiv. Imunologia celular e molecular. 

6.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. p.4. 

 

Os linfócitos podem ser subdivididos em linfócitos T e linfócitos B. Linfócitos T 

podem ainda ser subdivididos em linfócitos T CD4+ e T CD8+. Linfócitos T CD4 

possuem grande plasticidade e quando ativados podem se diferenciar em perfis 

distintos com características específicas. Linfócitos T CD4 diferenciados são 

denominados linfócitos T auxiliadores ou T helper (Th) e cada subgrupo de Th libera 

diferentes perfis de citocinas que podem atuar sobre células da imunidade inata e 

adaptativa. Linfócitos T CD8 atuam na eliminação de células infectadas ou 

transformadas. Já os linfócitos B ativados apresentam como característica mais 

marcante a produção de anticorpos (proteínas específicas que se ligam a 

componentes dos patógenos). Linfócitos B ativados podem ser diferenciados em 

plasmócitos, as quais são células que produzem grandes quantidades de anticorpos 

(MESQUITA JÚNIOR et al., 2010). A ativação da imunidade adaptativa também gera 

“memória imunológica”, caracterizada por células previamente ativadas e específicas 

que respondem com maior intensidade a novas exposições ao mesmo 

microrganismo (ABBAS; LICHTMAN; PILLAI, 2008).  
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Quando um indivíduo é exposto a antígenos, seja por exposição natural 

(infecção) ou por vacinação, células da imunidade inata e adaptativa são ativadas. 

Nesse processo, linfócitos serão ativados gerando células T diferenciadas em 

fenótipos específicos e células B poderão produzir grande quantidade de anticorpos 

(plasmócitos) específicas ao antígeno. Durante essas etapas pode haver geração de 

células de memória específicas para os antígenos (revisado em MESQUITA JÚNIOR 

et al., 2010). Em nova exposição ao antígeno pré-exposto, ocorre a resposta 

secundária. Esta resposta é muito mais eficaz do que a primeira pois, linfócitos de 

memória já foram gerados anteriormente.  

O processo de vacinação permite a geração de linfócitos T e B de memória 

sem a necessidade do indivíduo ter a doença, a qual pode gerar sequelas ou até a 

morte. Assim, com a imunização, células de memória T e B ficam prontas para reagir 

rapidamente ao encontrarem o antígeno, protegendo o indivíduo da doença 

relacionada (MESQUITA JÚNIOR et al., 2010).  

 

4.2 Tipos de vacinas e seus componentes  

Existem diferentes tipos de vacinas utilizadas para imunização. Essas vacinas 

podem conter agentes infecciosos vivos atenuados (vacinas atenuadas), agentes 

patogênicos mortos ou inativados (vacinas inativadas), proteínas purificadas dos 

agentes infecciosos e componentes polissarídeos dos agentes infecciosos 

conjugados a proteínas (vacinas conjugadas) (TOSCANO; KOSIM, 2003). Além 

dessas, vacinas com vetores virais e de RNAm foram recentemente aprovadas para 

controle da pandemia de COVID-19 (TRETYN et. al., 2021). Vacinas para COVID-19 

não serão abordadas nesse TCC.  

Vacinas atenuadas e vacinas inativadas tem algumas diferenças importantes 

sob ponto de vista de produção e da imunização de populações. Nas vacinas 

atenuadas o agente infeccioso passa por um processo no qual sua virulência é 

reduzida a níveis considerados seguros para a aplicação clínica (vacinação). O 

método mais utilizado para a obtenção de vírus atenuado, por exemplo, baseia-se 

em promover infecções consecutivas de vírus patogênicos em culturas celulares in 

vitro, ou em ovos embrionados. Assim são obtidas cepas virais menos virulentas 
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(atenuadas), as quais sofreram mutações genéticas pontuais que comprometem o 

funcionamento de fatores virais necessários à patogenicidade (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2019 b). O vírus atenuado é capaz de se replicar, porém de maneira lenta, 

sem causar maiores danos ao organismo. A prolongada exposição ao vírus durante 

a lenta replicação viral induz forte resposta imunológica. Esta resposta leva à 

produção de células de memória (linfócito B e T), as quais garantem o 

estabelecimento de imunidade contra o vírus em questão (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2019b). No entanto, vacinas com patógenos atenuados produzem condições 

semelhantes às provocadas pela doença (como febre, por exemplo), por ser 

produzida por antígenos extremamente enfraquecidos, porém vivos. Então, para 

pessoas imunodeprimidas ou que estão em tratamento com drogas que levam à 

imunossupressão, a recomendação é que não recebam esse tipo de vacina, 

incluindo gestantes.  

Já para vacinas inativadas, não há o desenvolvimento de sintomas da 

doença, porém, o sistema imunológico reage como se estivesse combatendo o 

agente infeccioso vivo, desencadeando o processo de proteção, ou memória 

imunológica. Então, para a vacinação de pessoas imunodeprimidas ou gestantes, 

recomenda-se o uso de vacinas inativadas (VOLKER et al., 2018). Nesse tipo de 

vacina, o agente infeccioso pode ser inativado por agentes químicos ou físicos. 

Importante mencionar que vacinas inativadas, assim como as vacinas de fragmentos 

do vírus (antígenos), estimulam a resposta imunológica, sem usar o patógeno vivo e, 

portanto, podem ser aplicadas em indivíduos imunodeprimidos ou gestantes 

(revisado em MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019b). 

Algumas vacinas, como por exemplo a vacina para hepatite B e a vacina para 

vírus do papiloma humano (HPV), foram obtidas por engenharia genética. Nesses 

casos, sistema de expressão heterólogo é utilizado para expressar a informação 

genética do patógeno responsável pela codificação de proteínas relevantes para 

proteção. Após a purificação das proteínas recombinantes, essas moléculas são 

incorporadas nas formulações vacinais (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019b).  

As vacinas bacterianas podem ser constituídas por células inativadas ou por 

subunidades que se caracterizam por estruturas que fazem parte da célula 

bacteriana, isto é, estas vacinas podem ser produzidas a partir de moléculas 
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purificadas como polissacarídeos capsulares, proteínas nativas ou mesmo 

recombinantes. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019c). 

A tabela 1 apresenta um resumo das principais características das vacinas 

utilizadas nos programas de imunização no Brasil.    
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Tabela 1- Principais características das vacinas indicadas nos 

programas de imunizações 

Vacina Agente 

imunizante 

Via Comentário 

Bactéria Viva 

atenuada 

   

BCG (Bacilo de 

Calmette- Guérin) 

Bacilo Vivo 

atenuado 

ID Risco para indivíduos com 

imunodepressão 

Reação Local (abcesso 

subcutâneo e linfadenopatia 

regional), pode ocorrer em 1 a 2%  

Vírus Vivo Atenuado    

Poliomelite Oral (VOP) Vírus atenuado VO Risco de poliomielite pelo vírus 

vacinal 

Tríplice viral 

(sarampo, caxumba e 

rubéola) 

Vírus atenuado SC Todos os indivíduos devem 

receber duas doses até 19 anos 

de idade  

Tetra viral (sarampo, 

caxumba, rubéola, 

varicela 

Vírus atenuado SC Maior frequência de febre nos 

lactentes com a primeira dose 

Varicela Vírus atenuado SC Risco em condições 

imunossupressoras  

Rotavírus Vírus atenuado VO Risco pequeno de invaginação 

intestinal 

Febre amarela Vírus atenuado SC Não utilizar na gestação, 

amamentação e alergia ao ovo 

Vírus inativado    

Poliomelite inativada( 

VIP) 

Vírus inativado IM/ SC Não induz imunidade de mucosa 

Influenza Vírus inativado IM Indicada anualmente 
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Hepatite A Vírus inativado IM  

Hepatite B DNA recombinate IM Administrar 1°dose nas primeiras 

12 horas de vida 

Papilomavírus (HPV)  Partículas virais 

(recombinação 

gênica) 

IM Recomendada no sexo feminino  

a partir de 9 anos e no sexo 

masculino dependendo da vacina 

Corovac- Vacina 

contra a Covid-19 

Vírus inativado IM  

Bactéria inteira 

inativada ou 

componentes 

bacterianos 

inativados 

   

Difteria e Tétano (DT, 

dT) 

Toxocoides 

diftérico e tetânico 

IM Contém adjuvante de alumínio, 

reações locais frequentes 

Pertussis de células 

inteiras (P) 

Bactéria inteira 

inativada 

(Bordetella 

pertussis) 

IM Risco de episódio hipotônico 

hiporresponsivo e convulsões 

Pertussis acelular (Pa, 

pa) 

Componente 

bacteriano 

inativado 

IM Menos reatogênica do que a de 

células inteiras 

Pneumocócica 

conjugada 

Polissacarídeo 

capsular 

conjugado à 

proteína 

IM Eficácia na dependência dos 

sorotipos prevalentes 

Pneumocócica 

polissacarídica 

Polissacarídeo 

capsular 

IM/SC Não indica para menores de 2 

anos de idade 

Haemophilus 

influenzae tipo b 

conjugada 

Polissacarídeo 

capsular 

conjugado à 

proteína 

IM Quarta dose indicada para 

proteção mais duradoura 

Meningococo C. Polissacarídeo 

capsular 

IM Recomenda-se reforço aos 5 anos 
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Fonte: Carvalho, AP; Faria, SM. Immunization of children and the adolescents. Residência Pediátrica 

2014; 4(3) (Supl. 1): S10-S22. 

 

Vacinas apresentam na composição antígenos dos patógenos e quantidades 

muito pequenas de outros produtos químicos ou biológicos, como: água estéril, soro 

fisiológico ou fluidos contendo proteínas; conservantes e estabilizantes (por 

exemplo, albumina, fenóis e glicina); potencializadores da resposta imune, 

chamados “adjuvantes”, que ajudam a melhorar a eficácia e/ou prolongar a proteção 

da vacina; e também podem conter quantidades muito pequenas do material 

empregado para fazer crescer a bactéria ou o vírus, como proteínas presentes em 

ovo de galinha. Algumas vacinas apresentam ainda antibióticos na composição, para 

evitar o crescimento de microrganismos durante a produção e o armazenamento do 

produto final. Estes componentes ajudam a preservar as vacinas e contribuem para 

manter sua eficácia ao longo do tempo (GREGORIO, et al., 2013).  

Um ponto importante a ser considerado é a presença dos adjuvantes. Essas 

substâncias aumentam a potência da vacina, pois intensificam a resposta 

imunológica e promovem a ampliação do repertório de respostas de anticorpos, 

modulando o fenótipo das respostas das células T. Ainda, a presença dos 

adjuvantes reduz a dose do antígeno necessária para a eficácia, reduz o tempo e o 

conjugada conjugado à 

proteína 

de idade 

Meningococo A, C, Y, 

W conjugada 

Polissacarídeo 

capsular 

conjugado à 

proteína 

IM Recomendada como segundo 

reforço aos 11 anos de idade 

Vetor viral- Vacinas 

contra aCovid-19 

   

Astrazeneca Adenovírus IM  

Jansen Adenovírus IM  

RNAm- Vacina contra 

a Covid-19 

   

Pfizer RNAm IM  
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número necessário de imunizações para alcançar a eficácia. Vale ressaltar que após 

o conhecimento das vias de sinalização do sistema imunológico inato, elucidou-se 

alguns dos mecanismos dos adjuvantes de potencializar o efeito das vacinas. Com a 

descoberta de Receptores de padróes moleculares de patógenos (PRRs) do sistema 

imunológico inato, adotou-se uma abordagem mais racional no design e otimização 

de novos adjuvantes. Porém, é preciso que ocorra equilíbrio entre a potência e a 

segurança para que não haja super estimulação de moléculas pró-inflamatórias. 

Para isso, são tomadas algumas medidas para que o uso de adjuvantes seja 

benéfico, como: manipulação das propriedades farmacocinéticas que afetam a 

biodistribuição dos compostos e facilitação da interação com formulações projetadas 

para garantir a co-entrega localizada do antígeno e do composto imunoestimulador. 

Alguns dos exemplos de adjuvantes comumente utilizados em vacinas: emulsões 

em água e óleo como, MF59 (utilizado em vacinas contra a influenza) e ASO3 

(utilizado contra influenza pandêmicas); sais de alumínio, mais conhecido como 

alúmen, entre outros (revisado em GREGÓRIO; CAPRONI; ULMER, 2013).  

A vacina para o sarampo induz forte resposta imunológica humoral e celular. 

A proteção está realicionada a produção de anticorpos neutralizantes contra o vírus, 

mas provavelmente células T também participam dessa imunidade (GRIFFIN, 2018).  

 

4.3 Histórico das vacinas 

O sucesso do Programa Nacional de Imunização (PNI) brasileiro conseguiu 

levar imunização à grande parte da população (DOMINGUES; TEIXEIRA, 2013). 

Este fato classificou o Brasil como uma das nações que eliminaram diversas 

doenças preveníveis por aplicação de vacinas, dentre elas o sarampo. 

Contraditoriamente, o êxito fez com que gerações que não vivenciaram os surtos e 

efeitos de algumas das doenças infecto-contagiosas passassem a considerar a 

vacinação desnecessária. Somou-se a esse fator o movimento anti-vacinal 

propagado e disseminado por meio de “fake News”, com adeptos não só no Brasil, e 

o resultado mostra-se agora alarmante, com recentes casos reportados de febre 

amarela, sarampo e poliomielite. (ARIF et al., 2018). 
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O primeiro exemplo claro de manipulação do sistema imunológico em 

condições controladas foi de Edward Jenner, médico inglês que observou que 

ordenhadores de leite de vaca que se recuperavam da infecção vaccínia (varíola 

bovina) não contraíam a varíola. A comprovação dessa observação veio a partir do 

experimento no qual Edward Jenner injetou o material de uma pústula de vaccínia 

no braço de um menino de 8 anos, que ao ser exposto à varíola não desenvolveu a 

doença. Após o experimento bem-sucedido, o tratado de vacinação (do latim 

vaccinus, que significa relativo a ou derivado de vacas) foi publicado em 1798 

(revisado em PLOTKIN, 2014). A Figura 2A mostra o retrato de Edward Jenner e a 

Figura 2B apresenta uma representação do experimento de vacinação de Edward 

Jenner. 

 

Figura 2. (A) Retrato de Edward Jenner. (B) Eduard Jenner injetando uma pústula de vaccínia no 

menino de 8 anos 

 

 

 

 

 

 

.Fonte: https://www.institutojenner.pt/o-instituto/quem-foi-edward-jenner/ 

Fonte: https://www.bio.fiocruz.br/index.php/br/noticias/1738-conheca-a-historia-das-vacinas 

 

Já a história da vacinação no Brasil começa no início do século XX com 

Oswaldo Cruz (Figura 3), que popôs um combate massivo para eliminação da febre 

amarela no Brasil. O plano de Oswaldo Cruz consistia em entrar nas casas para 

eliminação dos focos do mosquito Aedes Aegypti (transmissor da febre amarela 

urbana) e o isolamento dos doentes sob telas, para evitar a transmissão. Porém, 

houve muita resistência, pois o Supremo Tribunal garantia a inviolabilidade do lar. 

A B 

https://www.institutojenner.pt/o-instituto/quem-foi-edward-jenner/
https://www.bio.fiocruz.br/index.php/br/noticias/1738-conheca-a-historia-das-vacinas
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Entretanto, após as medidas propostas por Oswaldo Cruz, houve redução do 

número de óbitos ao longo dos anos seguintes e a aderência da população para as 

medidas. Devido ao sucesso no combate a febre amarela, Oswaldo Cruz conseguiu 

instituir a campanha de vacinação para a varíola (revisado em HOCHMAN, 2011).  

 

Figura 3. Retrato de Oswaldo Cruz. 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.brasildefato.com.br/2020/08/05/dia-nacional-da-saude-qual-e-o-legado-do-medico-

oswaldo-cruz-para-a-ciencia  

 

Contudo, no início do século passado o conceito de vacinação, ou seja, de 

injetar um líquido com pústulas originadas de vacas doentes era pouco conhecido 

por parte da população. A disseminação da “fake News” que pessoas imunizadas 

ficariam com feições bovinas após a inoculação deste líquido se espalhava com 

grande facilidade (Figura 4). A obrigatoriedade da vacinação em todo Brasil, a falta 

de informação associada a um ambiente de opressão desencadeou a Revolta da 

Vacina nas ruas do Rio de Janeiro. Depois de 10 dias de rebelião, o governo 

retrocedeu da obrigatoriedade da vacinação. Em 1908, o Rio de Janeiro foi atingido 

pela mais violenta epidemia de varíola de sua história, e a população enfim aceitou a 

vacinação. Com a campanha, em 2 anos o número de novos casos diminuiu muito, 

mostrando a relevância da vacinação para a população (revisado em HOCHMAN, 

2011). 

  

https://www.brasildefato.com.br/2020/08/05/dia-nacional-da-saude-qual-e-o-legado-do-medico-oswaldo-cruz-para-a-ciencia
https://www.brasildefato.com.br/2020/08/05/dia-nacional-da-saude-qual-e-o-legado-do-medico-oswaldo-cruz-para-a-ciencia
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Figura 4. Charge da Revolta da Vacina. 

 

 

 

 

 

Fonte: https://portal.fiocruz.br/noticia/revolta-da-vacina-2. 

 

 O Brasil realizou com sucesso campanhas de erradicação da varíola e, em 

1973, foi certificado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como país que 

erradicou essa doença. Nesse mesmo ano foi formulado o PNI (Programa Nacional 

de Imunização) com uma proposta inovadora para controle de diversas doenças 

(sarampo, tuberculose, difteria, tétano, coqueluche e pólio) e manutenção da 

erradicação da varíola (TEMPORÃO, 2003). Um marco importante foi em 1980 com 

a 1ª campanha nacional de vacinação contra a poliomielite a qual tinha por objetivo 

vacinar todas as crianças menores de 5 anos em um só dia. O PNI teve um impacto 

importante no controle de diversas doenças, sobretudo na infância, sendo 

reconhecido internacionalmente como um dos programas de vacinação mais 

importantes do mundo (TEMPORÃO, 2003).  

A seguir são apresentadas as vacinas distribuídas no Sistema único de Saúde 

(SUS): 

 Vacinas para crianças: Vacina contra tuberculose (BCG), vacina contra 

Poliomielite ou Paralisia Infantil (VOP), vacina contra Difteria, tétano, 

coqueluche e meningite causada por Haemopilhus (Vacina Tetravalente), 

Vacina contra Sarampo, Rubéola e Caxumba (Tríplice Viral – SRC), Vacina 

contra Hepatite B, Vacina contra Febre Amarela; 

 Vacinas para adolescentes: Vacina contra Difteria e Tétano (Dupla Adulto), 

Vacina contra Febre Amarela, Vacina contra Hepatite B, Vacina contra 

Sarampo e Rubéola (Dupla Viral - SR); 

https://portal.fiocruz.br/noticia/revolta-da-vacina-2
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 Vacinas para homens: Vacina contra Difteria e Tétano (Dupla Adulto), Vacina 

contra Febre Amarela, Vacina contra Sarampo e Rubéola (Dupla Viral - SR); 

 Vacinas para mulheres grávidas (Vacinas a serem tomadas durante a 

gravidez): Vacina contra Difteria e Tétano (Dupla Adulto- dT);  

 Vacinas para mulheres não- grávidas (vacinas a serem tomadas fora da 

gravidez):  Vacina contra Sarampo e Rubéola (Dupla Viral – SR), Vacina 

contra Difteria e Tétano (Dupla Adulto – dT) ,Vacina contra Febre Amarela; 

 Vacinas para idosos (pessoas acima de 60 anos): Vacina contra Gripe 

(Influenza), Vacina contra Pneumonia (Pneumococo), Difteria e Tétano (Dupla 

Adulto – dT). 

Abaixo, segue Tabela 2 com as idades que devem ser aplicadas cada uma 

das vacinas de recém-nascidos até crianças com 10 anos: 
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Tabela 2- Quadro Vacinal para crianças de 0 à 10 anos de idade 

 

Vacinas 

Idade 

Ao 

nascer 

1 mês 2 

meses 

4 

meses 

6 

meses 

12 

meses 

15 

meses 

10 

anos 

Tuberculose X       X* 

Hepatite B X X   X    

Difteria, 

Tétano, 

Coqueluche, 

Meningite 

  X X X  DTP  

Poliomelite   X X X  X  

Sarampo, 

Rubéola e 

Caxumba 

     X   

Febre 

Amarela 

    X**   X 

Difteria e 

Tétano 

       X 

Sarampo e 

Rubéola 

     X   

Gripe     X    

Pneumonia      X   

*,**, Caso não tenha recebido as doses  anteriormente, iniciar ou completar o esquema 

Fonte: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cart_vac.pdf 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/dicas/51vacinacao.html  

 

Segue abaixo a Tabela 3, com a descrição das vacinas que devem ser 

aplicadas em adolescentes, adultos, mulheres grávidas e idosos: 

  

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cart_vac.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/dicas/51vacinacao.html
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Tabela 3- Quadro Vacinal para adolescentes, adultos, mulheres grávidas e idosos. 

 

Vacinas 

Adolescentes, 

homens e mulheres 

Mulheres grávidas Idosos (mais de 60 

anos) 

Tuberculose    

Hepatite B Até 19 anos*** 

(esquema de 3 

doses) 

  

Difteria, Tétano, 

Coqueluche, 

Meningite 

A partir dos 20 anos   

Sarampo, Rubéola e 

Caxumba 

A partir dos 20 anos   

Febre Amarela Reforço a cada 10 

anos**** 

  

Difteria e Tétano Reforço a cada 10 

anos 

Reforço a cada 10 

anos 

Reforço a cada 10 

anos 

Sarampo e Rubéola Uma dose para 

mulheres não 

grávidas (12 à 49 

anos) 

  

Gripe   Uma dose ( todos 

os anos) 

Pneumonia   Uma dose de 

reforço 5 anos após 

a 1° dose ( 

hospitais, asilos e 

casas geriátricas) 

***- Caso não tenha recebido as doses  anteriormente, iniciar ou completar o esquema.****- Apenas 

em regiões endêmicas ou em transição. 

Fonte: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cart_vac.pdf 

 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cart_vac.pdf
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Em 2020, mais exatamente em 18 de janeiro de 2020, começou a vacinação 

em adultos contra a Covid-19 no Brasil. A vacinação em adolescentes, com 12 anos 

de idade ou mais, começou em 11 de junho de 2021 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2021). Em 05 de janeiro de 2022, foi incluída a vacinação em crianças de 5 à 11 

anos de idade contra a covid 19 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2022). 

4.4 Histórico da vacinação para o sarampo no Brasil 

O primeiro relato de sarampo foi realizado por Zakariya AR-Razi ou Rhazes de 

Muhammad (860-932 d.C), filósofo e médico persa. Rhazes publicou “o livro da 

varíola e do sarampo” e descreveu a doença como “mais temida do que a varíola” 

(revisado em CONIS, 2019). Apenas em 1757, o médico escocês Home de Francis 

formulou a hipótese que o sarampo era causado por um agente infeccioso (o mesmo 

dos dias atuais) e que estava no sangue dos pacientes (revisado em CONIS, 2019). 

Em 1954, o vírus foi isolado por Jonh F. Enders (Figura 5A) e por Thomas C. 

Peeblesm (Figura 5B), em Boston, Massachusetts (revisado em CONIS, 2019), 

contribuindo para o desenvolvimento de medidas eficazes para o combate a doença.  

 

Figura 5. Pesquisadores que isolaram o vírus do sarampo. (A) Jonh F. Enders e (B) Thomas 

C. Peeblesm. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A)https://www.nytimes.com/2010/08/05health/05peebles.html; 

B)https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1954/enders/biographical/. 

 

A B 

https://www.nytimes.com/2010/08/05health/05peebles.html
https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1954/enders/biographical/
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O sarampo é doença de fácil transmissão (pode ser transmitida por tosse, 

espirro, contato pessoal próximo ou contato direto com secreções nasais ou de 

garganta infectadas) e não tem tratamento específico. Portanto, o meio mais eficaz 

de prevenção é a vacinação (revisado em XAVIER et al., 2019).  

A vacina para sarampo foi disponibilizada em 1963 para a população 

americana, causando diminuição de 99% da incidência de casos de sarampo 

(revisado em CONIS, 2019). Entre 1985 e 1988, pesquisadores observaram que 

crianças que tinham sido imunizadas contra o sarampo, desenvolveram a doença, 

principalmente, as crianças que se vacinaram apenas com uma dose. Essa 

observação, levou a alteração do esquema vacinal e as crianças passaram a 

receber a segunda dose da vacina entre 5 e 19 anos de idade. Com a segunda 

dose, a proteção contra este vírus aumentou significativamente (revisado em 

CONIS, 2019). 

Na década de 1960, a vacina para o sarampo foi introduzida no Brasil. Porém, 

sua utilização na rede pública dependia da compra dos governos estaduais que 

importavam a vacina de maneira descontínua (revisado em DOMINGUES. et al, 

1997). No Brasil, por muitos anos o sarampo foi uma das principais causas de 

morbidade e mortalidade na infância, principalmente entre menores de 1 ano de 

idade. A doença ocorria de forma endêmica com epidemias a cada 2 ou 3 anos 

(DOMINGUES et al, 1997). Somente no início da década de 80 foi adotada a 

vacinação em massa e foram realizadas campanhas de vacinação em locais onde 

eram encontradas baixas coberturas vacinais (revisado em DOMINGUES et al, 

1997). 

Em 1986 a incidência de sarampo era 97,7 por 100.000 habitantes. 

(DOMINGUES et al, 1997). Mesmo com campanhas de vacinação em massa, 

recidivas da doença a cada 2 ou 3 anos continuavam ocorrendo e a incidência era 

de 42 por 100.000 habitantes no final da década de 90 (revisado em DOMINGUES 

et al, 1997). Para atingir a meta de extinção da doença, o Brasil implantou o Plano 

Nacional de Eliminação do sarampo que teve como estratégias: 
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“• vacinação da população entre 9 meses e 14 anos de idade, 

independentemente da situação vacinal anterior ou história prévia da 

doença; 

• manutenção de, no mínimo, 95% de cobertura vacinal para os menores 

de 1 ano de idade, na rotina do Programa Nacional de Imunizações; 

• organização de campanhas de seguimento entre 3 e 5 anos, para 

eliminar o número acumulado de crianças suscetíveis, ou seja, que 

nunca foram vacinadas, nessas coortes de nascidos vivos; 

• vigilância epidemiológica intensiva para os casos suspeitos na 

comunidade; 

• diagnóstico laboratorial etiológico de todo caso suspeito notificado; 

• capacitação de pessoal para o desenvolvimento das atividades do 

Plano (vigilância epidemiológica, imunizações e diagnóstico laboratorial) 

em nível nacional e; 

• campanhas de divulgação, com o objetivo de sensibilizar a população 

em geral, a classe política e os profissionais de saúde”  

(DOMINGUES et al, 1997). 

 

Entre 22 de abril a 25 de maio de 1992 foi realizada a Campanha Nacional de 

Vacinação para o sarampo, a qual obteve cobertura vacinal de 96%. (revisado em 

DOMINGUES et al., 1997). Essa iniciativa promoveu redução de 81% do número de 

casos notificados da doença. Também foi detectada tendência geral de diminuição 

da mortalidade entre 1977 e 1995. Porém, depois desta drástica redução, houve 

afrouxamento nas medidas e somente 32% dos munícipios brasileiros atingiram a 

cobertura satisfatória para o controle do sarampo (95% de cobertura vacinal entre 

menores de 1 ano de idade) (DOMINGUES et al., 1997). Campanhas posteriores 

não obtiveram mais o êxito de 1992 e as coberturas vacinais para o sarampo foram 

menores (DOMINGUES et al., 1997). Assim, casos de sarampo continuaram sendo 

confirmados na década de 90.  
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Com a intensificação das campanhas vacinais, implantação da vacinação de 

rotina, controle e seguimento dos casos, o Brasil conseguiu erradicar o sarampo e 

em 2016 recebeu o certificado da Organização Pan Americana da Saúde 

(OPAS/OMS). Entretanto, após 2 anos, o título foi perdido devido a identificação de 

novos casos entre a população. A Figura 6 mostra o número de novos casos de 

sarampo entre os anos de 2009 a 2019. Em 2019, houve o maior número de casos 

reportados (Figura 7). Dos 15.914 casos confirmados, segundo o Boletim 

Epidemiológico sobre sarampo de dezembro de 2019, 15.632 casos ocorreram nos 

seguintes Estados (em ordem decrescente de ocorrência): São Paulo, Paraná, Rio 

de Janeiro, seguidos de Santa Catarina, Pernambuco, Minas Gerais e Bahia, 

resultando num total de 98,22% dos casos (revisado em MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2019a). Assim, o sarampo antes concentrado na região Norte em 2018, migrou para 

a região Sudeste, concentrando-se principalmente em São Paulo.  

 

Figura 6: Dados epidemiológicos do Sarampo nos anos de 2009 à 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sinannet/cnv/exantbr.def; 

https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/PDF/2019/dezembro/27/Boletim-epidemiologico-SVS-39-

FINAL.PDF 
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Figura 7: Casos confirmados de Sarampo nos estados mais atingidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/PDF/2019/dezembro/27/Boletim-epidemiologico-

SVS-39-FINAL.PDF 

 

4.5 “Fake News” e cobertura vacinal para o sarampo no Brasil  

Com a popularização das redes sociais e aplicativos de mensagens, a 

disseminação de notícias falsas (“fake News”) tornou-se muito mais rápida e eficaz. 

Entretanto, “fake News” não são originárias deste século, surgiram mais 

precisamente no século XX, sendo esses vocábulos utilizados para designar notícias 

fabricadas e perpetuadas pelos meios de comunicação (revisado em TEIXEIRA, 

2018). Porém, foi neste século, que” fake News” tiveram grande notoriedade, 

contribuindo inclusive para eleição de políticos. Um disseminador de notícias falsas 

com grande repercussão foi o ex-presidente dos Estados Unidos, que na campanha 

eleitoral usou de subterfúgios e mentiras veiculadas em redes sociais (Facebook, 

Twiter) para desmoralizar a sua concorrente Hillary Clinton (revisado em TEIXEIRA, 

2018). Esses artifícios usados pelo ex-presidente dos Estados Unidos, não se 

detiveram apenas na política, mas se tornaram frequentes em outras áreas, como na 

saúde.  

“Fake News” tem como características principais conteúdo apelativo, 

discursos alarmistas de fontes desconhecidas, conteúdo sensacionalista e pedidos 
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de compartilhamento em massa para chamar a atenção do público-alvo (FRUGOLI 

et al., 2021). Chama atenção a qualidade da linguagem que frequentemente 

apresenta graves erros de ortografia e gramaticais. Este tipo de “notícia” foi muito 

disseminada em plataformas sociais onde não há controle do conteúdo apresentado, 

como Youtube (vídeo), Facebook e Whatsapp (contendo texto, imagens e áudios), 

assim como websites de cunho religioso e conspiracionista. A origem de muitas 

dessas “fake News” é americana, sendo apenas traduzidas para o português para 

alcance do público brasileiro. As checagens de “fake News” aconteceram desde o 

ano de 2010, porém, o aumento da disseminação ocorreu no período de 2016 à 

2019, por conta da aquisição de celulares pela população em geral (revisado em 

FRUGOLI et al., 2021). 

Importante destacar que grande parcela da população brasileira, assim como 

a americana, obtém notícias e informações em redes sociais e mensagens de 

grupos e não analisam se aquelas informações são verídicas (revisado em 

TEIXEIRA, 2018). Os símbolos das principais redes sociais utilizadas no Brasil estão 

apresentados na Figura 8. 

 

Figura 8. Logotipos das mídias sociais mais acessadas: Facebook, Instagram, Twitter e Whatssap. 

 

 

 

 

Fonte: https://pt.dreamstime.com/ajuste-do-vetor-social-popular-elemento-de-instagram-facebook-

twitter-whatsapp-dos-%C3%ADcones-logotipos-meios-no-fundo-branco-image136843350  

 

Essa nova forma de se informar, aliada a grande circulação de notícias falsas 

sobre as vacinas em redes sociais pode ter ocasionado a baixa adesão da 

população às vacinas (revisado em TEIXEIRA, 2018). “Fake News” desacreditando 

os efeitos protetores das vacinas têm surgido nos últimos anos. A disseminação da 

informação falsa que a vacina do sarampo está associada ao desenvolvimento do 

https://pt.dreamstime.com/ajuste-do-vetor-social-popular-elemento-de-instagram-facebook-twitter-whatsapp-dos-%C3%ADcones-logotipos-meios-no-fundo-branco-image136843350
https://pt.dreamstime.com/ajuste-do-vetor-social-popular-elemento-de-instagram-facebook-twitter-whatsapp-dos-%C3%ADcones-logotipos-meios-no-fundo-branco-image136843350
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autismo foi incialmente divulgada pelo Dr. Andrew Wakefield e colaboradores, em 

1998. O artigo que falsamente apresentou essa correlação foi publicado na 

conceituada revista científica inglesa “Lancet”. A época da publicação, o artigo foi 

recebido com grande prestígio e, embora tenha sido retratado pela revista, a 

campanha de vacinação no Reino Unido nunca mais foi a mesma. Como resultado, 

nos anos seguintes as taxas de vacinação baixaram e surtos de sarampo tornaram-

se comuns (revisado em DEER, 2011; ARIF et al., 2019).  

Embora os efeitos benéficos da vacinação sejam notáveis na eliminação de 

diversas doenças e para saúde pública, uma parcela da população tem levantado 

muitos outros questionamentos a respeito da vacinação, como por exemplo: “Se a 

maioria da população está protegida, por que devo me vacinar? Ou vacinar meus 

filhos?”. A falta de entendimento que a vacinação leva não apenas a proteção 

individual ou daqueles que estão próximos, mas também evita a propagação em 

massa de doenças que podem levar à morte ou a sequelas graves tem levado à 

diminuição da cobertura vacinal em diversas cidades do Brasil. Este fato pode levar 

a propagação de doenças que podem ser evitadas por vacinação tanto em 

indivíduos não vacinados quanto naqueles que não podem se vacinar (gestantes, 

imunodeprimidos, crianças que não atingiram a idade mínima para a vacinação, por 

exemplo), desencadeando surtos de doenças erradicadas. Um exemplo foram os 

recentes casos de febre amarela e sarampo registrados recentemente no Brasil 

(revisado em SUCCIA, 2018).  

Sabe-se que movimentos anti-vacinas bem-organizados na internet 

conseguiram impactar a cobertura vacinal em diversos países (FIGUEIREDO et al., 

2020). A recusa na vacinação vem sendo estudada por diversos grupos de pesquisa 

e em 2014 a OMS definiu o termo “hesitação vacinal” como a recusa ou atraso na 

vacinação, mesmo com vacinas disponíveis. Para entender melhor o porquê dessa 

recusa foram desenvolvidos alguns modelos, como o do 3 C´s: (I) confiança, que 

leva em conta a credibilidade na eficácia e segurança das vacinas e nos gestores 

em saúde; (II) complacência, que significa o entendimentos dos riscos das doenças 

que são prevenidas por vacinação; (III) conveniência, que se refere a disponibilidade 

de chegar ao centro de vacinação e a qualidade do serviço de saúde prestado. 

Estudo recente realizado no Brasil baseado no modelo de 3C’s apontou que “fake 

News” podem levar a hesitação vacinal (revisado em FRUGOLI et al., 2021). 
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Esse estudo identificou que em 2019 os principais motivadores para essa 

hesitação vacinal era a falsa mensagem que vacinas podem causar sequelas/mortes 

na população e/ou que são ineficazes (revisado em FRUGOLI et al., 2021).  

A divulgação dessas “fake news” pode ter impactado nas campanhas de 

vacinação, levando a baixa adesão por parte da população e o surgimento de focos 

de doenças que já haviam sido erradicas no Brasil. Segundo o DataSus (Tecnologia 

de Informação à Serviço do SUS), em 2016 houve queda acentuada na cobertura 

vacinal para o sarampo, comparado ao ano de 2015 (Figura 9). Acredita-se que 

ocorreu surto para sarampo em 2018 (Figura 6), quando a cobertura vacinal não 

correspondeu ao mínimo necessário para proteger grande parte da população, ou 

seja 95%, pessoas que não tinham se vacinado começaram a ter a doença e a 

disseminá-la. Por isso, a importância da abrangência de grande parte da população 

à vacinação (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2018). 

Os Estados inicialmente mais afetados pelo sarampo em 2018 foram 

Amazonas e Roraima, com quase 10 mil infectados. Um ponto importante a ser 

considerado também é que além da não vacinação ou vacinação em pequena 

margem da população, a região Norte do Brasil, recebeu uma grande parcela de 

refugiados da Venezuela. Assim, a população local não imunizada adequadamente 

pode ter sido infectada pelo vírus devido a presença de imigrantes não vacinados e 

infectados (revisado em ELIDIO et al., 2019). Dessa forma, com o relaxamento das 

medidas de vigilância epidemiológica e a baixa cobertura vacinal, a população ficou 

desprotegida, sendo rapidamente contaminada pelo sarampo nos anos de 2018 e 

2019 (revisado em ELIDIO et al., 2019), que podem ser visualizados na Figura 10 

pelo boletim epidemiológico de 2018 à 2021.  
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Figura 9. Cobertura Vacinal contra o sarampo nos anos de 2015 e 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?pni/cnv/cpniuf.def 

 

Figura 10- Boletim epidemiológico dos anos de 2018 à 2021 

 

Fonte: http://www.ial.sp.gov.br/resources/editorinplace/ial/2021_7_16/boletim-epidemiologico-

25_svs.pdf  

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?pni/cnv/cpniuf.def 
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Dados específicos da cobertura vacinal para sarampo não puderam ser 

obtidos a partir de 2017 na plataforma do Ministério da Saúde. Assim, foram 

analisadas as coberturas vacinais para a vacina tríplice viral (sarampo, caxumba 

rubéola) entre os anos de 2017 e 2020 (Figura 11) e a vacina tetravalente (sarampo, 

caxumba, rubéola e varicela) entre os anos de 2015 e 2020 (Figura 12). Pode-se 

observar que a partir de 2017 nenhuma região do Brasil conseguiu atingir a meta de 

95 % de cobertura vacinal, índice considerado ideal para conter o sarampo. 

 

Figura 11.  Cobertura Vacinal da vacina tríplice viral contra as seguintes doenças: Sarampo, 

Rubéola e Caxumba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/dhdat.exe?bd_pni/cpnibr.def 
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Figura 12. Cobertura Vacinal da Tetra Viral contra as seguintes doenças: Sarampo, Rubéola, 

Caxumba e Varicela.

 

Fonte: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/dhdat.exe?bd_pni/cpnibr.def 

 

Os dados de cobertura vacinal para tríplice viral e tetravalente para o ano de 

2020 são ainda mais alarmantes. Houve queda dos números em todas as regiões do 

Brasil e nenhuma região atingiu nem 90% da cobertura vacinal para ambas as 

vacinas (Figura 11 e Figura 12).  

O Brasil está seguindo a tendência mundial de queda na cobertura vacinal 

para diversas doenças infecto-contagiosas. Segundo dados da Organização Mundial 

de Saúde e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), as medidas de 

prevenção à Covid-19 também impactaram o sistema de vacinação em pelo menos 

68 países, deixando cerca de 80 milhões de crianças menores de 1 ano em risco de 

contrair doenças que podem ser preveníveis por vacinas (revisado em SATO, 2020). 
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Assim, é possível prever que a redução da vacinação resultará em epidemia de 

diversas doenças no futuro.  

Em 2020, o Ministério da Saúde ampliou a vacinação contra o sarampo para a 

faixa etária de 20 a 49 anos da população, porém, a meta de cobertura vacinal não 

foi atingida. Nesse mesmo ano, surtos da doença foram detectados em diversos 

Estados, com o Pará concentrando o maior número de casos reportados. A tabela 4 

mostra o número de casos reportados e a Figura 13 mostra uma representação dos 

Estados brasileiros mais atingidos (INFORME, 2020).  

 

Tabela 4. Casos confirmados de sarampo e óbitos ocorridos em 2020 da 

semana epidemiológica de 1 a 51. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/janeiro/11/boletim_epidemiologico_svs_52.pdf 

 

https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/janeiro/11/boletim_epidemiologico_svs_52.pdf
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Figura 13. Casos confirmados de sarampo por unidade federada, nas semanas 1 a 51 de 2020. 

 

 

Fonte: https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/janeiro/11/boletim_epidemiologico_svs_52.pdf 

 

 Importante considerar todos os fatores que têm contribuído para baixa 

cobertura vacinal. Muitos autores têm proposto que a disseminação de “fake News” 

sobre vacinas, a falsa sensação que algumas doenças foram erradicadas e, mais 

recentemente, o medo de contrair COVID-19 ao se dirigir ao posto de vacinação, 

são os principais motivos da baixa adesão as vacinas (revisado em FRUGOLI et. al., 

2021; SATO, 2020). 

Assim, algumas das medidas que podem ser adotadas para ampliar a 

cobertura vacinal incluem: combater “fake News” por capacitação dos agentes 

comunitários de saúde (ACSs) com informações verídicas a respeito das vacinas, 

dando argumentos e dados para disseminar tal conhecimento; divulgação nos meios 

de comunicação (TV aberta) e redes sociais as informações corretas sobre vacinas 

de forma mais acessível para entendimento da população; distribuição local de 

panfletos explicativos sobre doenças que antes foram erradicadas por vacinação e 

agora ressurgiram; realizar campanhas locais, em escolas, igrejas, associações 

https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/janeiro/11/boletim_epidemiologico_svs_52.pdf
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comunitárias para esclarecimento sobre as vacinas e sobre a importância da 

participação nas campanhas vacinais; esclarecer a população sobre o conteúdo de 

“fake News” usando canais abertos e interativos de informação; fornecer 

esclarecimentos e ambiente seguro para vacinação durante a pandemia de COVID-

19. Além dessas medidas, o Ministério da Saúde recomenda o fortalecimento da 

vigilância epidemiológica nos estados e municípios, e que os gestores locais 

estabeleçam estratégias para aumentar as coberturas vacinais para pelo menos 

95% das duas doses da vacina tríplice viral (BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO, 2021).  

 

5. Conclusões 

“Fake News” desacreditando as vacinas foram disseminadas na população 

brasileira e podem ter contribuído para baixa adesão da população às vacinas em 

geral. Dados do Ministério da Saúde mostram diminuição nas taxas de vacinação, e 

ressurgimento de surtos de doenças erradicadas, como o sarampo.  
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