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A partir da análise da Caderneta dos pacientes
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Figura 1 – Análise das vacinas faltantes
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3. MATERIAL E MÉTODOS

cartão de vacinas de seus pacientes e 21% disseram
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4. RESULTADOS
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Figura 4 – Fatores que influenciam no status vacinal de acordo com o presente
estudo
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Figura 2 – Porcentagem de médicos que receberam pacientes cujos responsáveis são adeptos
ao movimento anti-vacinas
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apresentavam a caderneta vacinal na consulta,
sendo que, desses, 51,3% alegavam não
avaliação do documento pela equipe médica.

6. REFERÊNCIAS

3. SUCCI, Regina Célia de Menezes. Recusa vacinal - que é preciso saber. J. Pediatr. (Rio J.),
Porto Alegre, v. 94, n. 6, p. 574-581, Dec. 2018. Available from access on 08 Mar. 2019.
4. BRASIL. Ministério da Saúde. Calendário nacional de vacinação. Disponível em:

Figura 3 – Porcentagem de médicos alegaram capacidade de contra argumentação em relação
ao movimento anti-vacinas

<http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/vacinacao/calendario-vacinacao>. Acesso em : 10
mar. 2019

