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INTRODUÇÃO
O Programa Nacional de Imunização
(PNI) proporcionou cobertura vacinal de
maneira gratuita e universal no Brasil.
Apesar da adesão populacional às
vacinas, observou-se declínio das taxas
de vacinação na última década, situação
agravada em 2020 com a ascensão da
COVID-19.
Nesse
contexto,
a
Organização Mundial de Saúde (OMS)
estima que, mundialmente, até 80
milhões de crianças estarão suscetíveis a
doenças imunopreveníveis, justificando a
necessidade de compreender os motivos
dessa conjuntura.

OBJETIVOS
Pesquisar na literatura razões e
repercussões da diminuição da adesão à
vacinação e sua relação com a pandemia
da COVID-19.

METODOLOGIA
Pesquisou-se nas bases de dados
SciELO e PubMed artigos publicados a
partir de 2018 e com as palavras-chave:
“cobertura vacinal”; “vacinação"; “COVID19”. Foram selecionados aqueles que
tratavam sobre as razões para a não
adesão ao calendário vacinal e/ou as
repercussões durante a pandemia.

RESULTADOS
A literatura mostrou diversos motivos
para a diminuição da vacinação, como:
hesitação vacinal; receio dos efeitos
adversos das vacinas; diminuição da
percepção de risco das doenças
imunopreveníveis; questões logísticas e
de gestão relacionadas à Unidade Básica
de Saúde (UBS); descrença na ciência;
movimento anti-vacina; crise políticoeconômica.

A pandemia intensificou esse declínio
por:
baixa
disponibilidade
de
Equipamentos de Proteção Individual
(EPIs) e de profissionais de saúde;
priorização dos serviços de urgência e
emergência; sobrecarga do sistema de
saúde; distanciamento social; medo da
exposição à COVID-19 e consequente
diminuição do comparecimento à UBS.

CONCLUSÃO
O declínio acentuado da imunização
infantil mostra-se como mais um impacto
da pandemia, que pode acarretar custos
financeiros e sociais elevados, como a
sobrecarga nos serviços de saúde e o
recrudescimento de doenças previamente
controladas ou eliminadas, como o
sarampo, corroborando com aumento da
mortalidade infantil. Assim, deve-se
buscar estratégias de incentivo à
vacinação em meio à realidade da
pandemia, promovendo campanhas de
conscientização e reforçando as medidas
de proteção sanitária.
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