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A world where everyone, everywhere, at every age, fully benefits from vaccines for good 

health and well-being (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2021). 



 

 

GARCIA, E. M. Fatores associados à hesitação materna em vacinar e à situação 

vacinal de crianças de até dois anos de idade em Araraquara-SP. 2022. Tese - 

Faculdade de Saúde Pública da USP, São Paulo, 2022. 

Resumo 

Introdução: A vacinação é considerada uma das mais importantes intervenções de 

saúde pública. A queda nas coberturas brasileiras desencadeou preocupação acerca do 

possível impacto da hesitação vacinal nas metas do Programa Nacional de Imunização. 

Objetivo: Avaliar a hesitação materna em vacinar e a situação vacinal de crianças de 

até dois anos de idade. Métodos: Estudo transversal com análise de dados primários de 

inquérito vacinal de uma amostra probabilística estratificada das crianças nascidas em 

2015 no município de Araraquara (SP). Foram coletados dados sociodemográficos e 

econômicos; informações de vacinação da caderneta de saúde da criança; 

características, informações de saúde da mãe, gravidez, parto e puerpério; características 

e informações de saúde da criança; aspectos relacionados à vacinação; atitudes maternas 

frente à vacinação; e informações sobre o uso da internet no cuidado da criança. A 

análise foi realizada por meio da regressão de Poisson com variância robusta, regressão 

de Cox e regressão linear. Resultados: As coberturas no inquérito vacinal para cada 

vacina específica variaram de 86 a 100%; já para o esquema completo a variação foi de 

77% (12 meses) a 69% (24 meses), com heterogeneidade em suas distribuições 

espaciais. Orientação dos profissionais de saúde sobre vacinação no período de pré-natal 

ou pós parto, problemas de saúde materna durante o parto ou nos primeiros sete dias e 

relatos de reação adversa à vacina na criança foram associados à completude do 

calendário vacinal. Além disso, 89% das crianças atrasaram alguma dose de vacina, 

com as seguintes variáveis associadas a esse atraso: problemas de saúde da mãe durante 



 

 

o parto ou nos primeiros sete dias; internação da criança nos primeiros dois anos de 

vida; vínculo fraco da mãe com os profissionais de saúde da unidade de saúde; e, atraso 

proposital ou decisão de não vacinar a criança. Ainda, alta renda familiar foi associada à 

maior confiança nas vacinas e menor percepção de risco delas, enquanto a presença de 

outros filhos, independentemente da ordem de nascimento, na família foi associada a 

menor confiança nas vacinas. O bom relacionamento com os profissionais de saúde, a 

disposição para aguardar a aplicação da vacina e o hábito da vacinação nas campanhas 

foram associados à maior confiança nas vacinas. Já o atraso deliberado ou a decisão de 

não vacinar seus filhos e a experiência anterior com reações adversas à vacina foram 

associados com menor confiança nas vacinas e maior percepção de risco das vacinas. 

Conclusão: O estudo aponta para as altas coberturas vacinais, mas com distribuição 

espacial heterogênea. Ainda, destaca a importância das orientações dos profissionais de 

saúde sobre os benefícios e a segurança da vacina, desempenhando um papel relevante 

ao abordar a hesitação vacinal, orientando a vacinação através de uma relação de 

confiança. 

 

 Palavras-chave: Vacinação, Programas de Imunização, Cobertura Vacinal. 

 

 

 

 



 

 

GARCIA, E. M. [Factors associated with maternal hesitation in vaccinating and 

vaccination status of children up to two years of age in Araraquara-SP]. 2022. thesis - 

Faculdade de Saúde Pública da USP, São Paulo, 2022.  Portuguese. 

Abstract 

Introduction: The vaccination is considered by public health as one of the most 

important interventions. The Brazilian vaccine coverage has fallen off and triggered off 

preoccupation concerning the impact of vaccine hesitancy in the Immunization National 

Program. Objective: To analyze the maternal hesitance and the vaccine status of the 

children up to two years old. Methods: The method was a cross-sectional study of 

primary data extracted from one stratified probabilistic sample of the children that was 

borned in 2015 from Araraquara municipality (SP). It was gathered: sociodemographic 

and economic data; information from the vaccine booklet; mother’s characteristic and 

health information; pregnancy, delivery and postpartum period; aspects related to the 

vaccination; motherly attitudes towards the vaccination; and information about the use 

of the internet applied to child care. The Poisson regression, Cox regression and Linear 

regression were used in the analysis. Result: The coverage in the vaccine survey for 

each specific vaccine varied from 86 to 100%; yet, for the complete schedule the 

variation was of 77% (12 months) and 69% (24 months) with heterogeneity in its space 

distributions. The guidance from health professionals on vaccination for the mother; 

mother's health problems during the delivery or in the first seven days and reports of a 

previous episode of adverse reaction to the vaccine were associated with the 

completeness of the vaccination schedule. Moreover, the delayed vaccination rate was 

88.66%. Variables associated with delayed vaccination were: mother's health problems 

during the delivery or in the first seven days; hospitalization of the child in the first two 



 

 

years of life; mother's poor bond with health professionals at the health unit; purposeful 

decision to delay or not to vaccinate the child. Still, family’s high income was 

associated with greater confidence in vaccines and lower risk perception of vaccines, 

while the presence of other children, regardless of birth order, in the family was 

associated with lower confidence in vaccines. The good relationship with health 

professionals, the willingness to wait for the vaccine application, and the habit of 

vaccinating on campaign were associated with greater confidence in vaccines. The 

deliberate delay or the decision to not vaccinate their children and previous experience 

with adverse reactions to the vaccine were associated with lower confidence in vaccines 

and greater risk perception of vaccines. Conclusions: The study indicates the high 

vaccine coverage, but with heterogeneity in its space distributions. Even more, it 

highlights the importance of guidance from health professionals on vaccination about 

the advantages and vaccine safety, because they develop a relevant role in the vaccine 

hesitance, guiding the vaccination through a confidence relationship. 

 

Keywords: Vaccination, Immunization Programs, Vaccination Coverage. 
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meu interesse nas questões relacionadas à Saúde da Mulher e da criança que 

engendraram o objeto do estudo da minha dissertação do mestrado com o título 

“Classificações de risco gestacional e desigualdades sociais em saúde”. 
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retornando ao serviço público, no município de Marataízes, onde sou concursada, no 

ano de 2017. Nos meses seguintes ao meu retorno, recebi um convite para assumir a 

coordenação do programa municipal de Imunizações de Itapemirim, um novo desafio, 
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Paulo. Assim, alinhado à minha experiência no programa de imunizações, fui incluída 

no projeto “Efeito de um programa de transferência condicionada de renda na vacinação 

oportuna infantil em um município de médio porte, Araraquara (SP)”, com o intuito de 

avaliar a hesitação materna em vacinar e a situação vacinal de crianças de até dois anos 

de idade. 

Em 2018, seguindo o planejamento de preparação para alcançar novos objetivos 

de vida, iniciei o doutorado em Saúde Pública, na Faculdade de Saúde Pública da 



 

 

Universidade de São Paulo – FSP/USP. Uma conquista extremamente importante para a 

minha vida, a realização de um grande sonho, anteriormente julgado como impossível. 

Fazer parte da Faculdade de Saúde Pública-USP, uma das mais importantes instituições 

de ensino, poder aprender com renomados professores, que carregam o conhecimento 

adquirido por suas vivências ao longo da história da saúde no Brasil, me proporcionou 

um crescimento e aprendizado impagável, leve e ao mesmo tempo robusto.  

Orientada pela professora Dra. Ana Paula Sayuri Sato, demos início ao que seria 

uma parceria de grande sucesso, com ela aprendi a verdadeira essência da pesquisa 

científica e do quanto o orientador(a) impacta a vida acadêmica do aluno. Sempre com 

muita paciência e conhecimento, me conduziu por caminhos que me fizeram aprender 

sempre um pouco mais. 

O caminho foi trilhado, novos conhecimentos e experiências foram adquiridos e 

como todo percurso o fim é iminente. Finalizo o doutorado com a sensação de dever 

cumprido e com muitos planos futuros.  
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1. INTRODUÇÃO 

Vacina é um termo derivado do latino vacca, surgiu em 1796 após estudos 

demonstrarem que era possível obter proteção contra a doença por meio da inoculação 

de material extraído da lesão pustular humana da varíola bovina (LEVI, 2013). Dentre 

todas as intervenções presentes no contexto histórico da saúde pública, a vacinação foi e 

é considerada uma das mais eficazes por salvar milhares de vidas ao longo dos anos 

(DUBÉ et al., 2013).  

Mais do que qualquer outra intervenção de saúde pública, a vacinação apresenta não 

somente um valor intrínseco para o indivíduo, mas também um grande valor para a 

sociedade. As manifestações benéficas relacionadas aos programas de vacinação estão 

associadas tanto ao efeito indireto de proteção, em que pessoas imunizadas protegem 

aquelas não vacinadas, quanto aos benefícios sociais mais amplos, como maior 

produtividade (menos dias perdidos), melhor educação (menor absenteísmo escolar) e 

ganho econômico (no caso de uma relação custo-benefício positiva) (LOPALCO; 

SANTISTEVE, 2014). 

Estudo realizado em 73 países de baixa e média renda estimou que, as vacinações dadas 

entre 2001 e 2020 evitariam mais de 20 milhões de mortes e economizariam US$350 

bilhões em custos de doença. As mortes e incapacidades evitadas pela vacinação 

durante as duas décadas resultarão em ganhos estimados de produtividade ao longo da 

vida, totalizando US$330 bilhões e US$9 bilhões, respectivamente, além de economizar 

cerca de US$5 bilhões em custos com tratamento. O valor econômico e social mais 

amplo dessas vacinas é estimado em US$820 bilhões (OZAWA et al., 2017).  
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Diversas instituições e iniciativas de imunização foram criadas e estruturadas a nível 

global de forma a contribuir para o fortalecimento de Programas de Imunização no 

mundo, dentre eles, o Programa Ampliado de Imunizações (PAI) da Organização 

Mundial da Saúde (OMS) em 1974. Essas iniciativas impactaram positivamente as 

coberturas vacinais, como por exemplo, a vacina DTP, que apresentava 

aproximadamente 20% de cobertura em 1980 e alcançou o auge da cobertura vacinal 

global em 2011 com 85% (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2022a).  

O sucesso dos programas de imunizações vai muito além de altas coberturas vacinais, 

também depende da equidade no acesso às vacinas (em diferentes estratos 

socioeconômicos), da verificação e monitoramento da percepção do risco da doença 

versus os eventos adversos pós-vacina (EAPV), da identificação de fatores associados à 

não vacinação e da prevenção da reemergência de doenças já controladas 

(ARSENAULT et al., 2017). A equidade do acesso às vacinas tem sido foco atual do 

Global Vaccine Action Plan (GVAP) 2011-2020, por meio da Aliança Global para 

Vacinas e Imunização (GAVI), criada em 2000, que é uma parceria dedicada a 

promover acesso a todos os estratos sociais em países de baixa renda (GAVI 

ALLIANCE, 2020; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2019). 

Assim como a preocupação na equidade do acesso à vacina, a relutância de alguns 

grupos em países desenvolvidos e em desenvolvimentos em aceitar a vacina e a 

permanência da cobertura global entre 84% e 85% para algumas vacinas foram pautas 

da reunião do Grupo Consultivo Estratégico de Especialistas sobre Imunização (SAGE) 

em novembro de 2011. Foi observado o crescente reconhecimento dos impactos 

negativos da hesitação nas coberturas de vacinas e na eficiência dos programas de 

imunização. Com base nessa preocupação, em março de 2012, a SAGE estabeleceu o 
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Grupo de Trabalho SAGE sobre Hesitância à Vacina (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2012). 

A atual pandemia pelo covid-19 acrescentou um desafio ainda maior àquelas 

acarretadas pela hesitação vacinal. O receio da população em relação ao vírus, sua 

transmissibilidade e o distanciamento social instituído pelos órgãos públicos, 

impactaram e precarizaram os cuidados de saúde de rotinas preventivas e o acesso aos 

serviços de saúde, dentre eles a vacinação. Os impactos causados aos programas de 

imunização durante a pandemia em todo o mundo, ampliou os desafios na busca por 

coberturas vacinais elevadas e homogêneas e o controle das doenças imunopreveníveis. 

Dessa forma, em um momento onde as vacinas contra o coronavírus tornam-se 

fundamentais para a mitigação da pandemia, novos desafios emergem no contexto dos 

Programas de Imunizações (MACDONALD et al., 2015; SATO, 2020). 

1.1. Programa Nacional de Imunizações Brasileiro 

No Brasil, a vacinação proporcionou grande impacto na redução do número de doenças 

transmissíveis, observado na eliminação da poliomielite em 1989, no controle da 

difteria e da coqueluche, na significativa redução na ocorrência da meningite causada 

por H. influenzae tipo B e no controle do sarampo no período de 1997 e 2014, além do 

importante papel que teve e terá no controle das epidemias mais recentes (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2022a). 

O Programa Nacional de Imunizações (PNI) brasileiro foi formulado a partir de 1973, 

regulamentado pela Decreto Lei Federal no 6.259 de 30 de outubro de 1975 e pelo 

Decreto n° 78.321 de 12 de agosto de 1976 que instituiu o Sistema Nacional de 

Vigilância Epidemiológica (SNVE). O PNI é responsável por toda a organização da 
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política nacional de vacinação da população brasileira e tem como objetivo o controle, a 

erradicação e a eliminação de doenças imunopreveníveis (BRASIL et al., 2014). 

O Brasil sempre alcançou boas coberturas vacinais ao longo dos anos, conseguindo 

proporções acima de 90% em praticamente todas as vacinas a partir dos anos 1990, 

entretanto, a partir de 2015 observou-se uma queda considerável, apresentando para 

algumas vacinas coberturas abaixo de 85% no ano de 2017 (BRASIL; MINISTÉRIO 

DA SAÚDE; PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES, 2020). 

Nas últimas décadas, um grande progresso científico foi alcançado com o licenciamento 

de novas vacinas, incluindo entre outras, aquelas que previnem o pneumococo e o 

rotavírus, dois principais agentes associados à morte de crianças em países em 

desenvolvimento (DUCLOS et al., 2009). Acompanhando esse progresso, o Brasil se 

tornou um dos países que mais oferece, gratuitamente, imunobiológicos à população. 

São 45 diferentes imunobiológicos destinados a todas as faixas-etárias e 

disponibilizados em unidades de saúde, Centros de Referência para Imunobiológicos 

Especiais (CRIES), além de campanhas anuais de atualização das doses de vacinas na 

caderneta de saúde da criança (BRASIL et al., 2014). Entretanto, apesar do avanço na 

inclusão de novas vacinas, o país experimentou momentos de grandes desafios diante da 

crise política e econômica e da irregularidade no fornecimento de imunobiológicos e 

insumos, decorrentes de problemas de produção e fornecedores, com intenso 

desabastecimento da rede de frios (DOMINGUES et al., 2020).  

Os calendários brasileiros de vacinação foram normatizados em 1976 (BRASIL, 1976). 

Em 1998, o calendário de rotina do PNI contava com seis vacinas até 24 meses de idade 

(DOMINGUES; TEIXEIRA, 2013), atualmente, esse número se elevou para 12 

imunobiológicos (BRASIL; MINISTÉRIO DA SAÚDE; PROGRAMA NACIONAL 
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DE IMUNIZAÇÕES, 2022). O Quadro 1 apresenta o calendário de vacinação infantil 

do PNI para o ano de 2022. 

Quadro 1. Calendário de vacinação, PNI, 2022 
Idade Vacina 

Ao nascer BCG 

Hepatite B (HB) 

2 meses 1ª Dose - Pentavalente (DTP – Hib – HB) 

1ª Dose – VIP 

1ª Dose - Pneumocócica 10-valente 

1ª Dose –Rotavírus 

3 meses 1ª Dose – Meningocócica C 

4 meses 2ª Dose - Pentavalente (DTP – Hib – HB) 

2ª Dose – VIP 

2ª Dose - Pneumocócica 10-valente 

2ª Dose - Rotavírus 

5 meses 2ª Dose - Meningocócica C 

6 meses 3ª Dose - Pentavalente (DTP – Hib – HB) 

3ª Dose – VIP 

9 meses Febre amarela  

12 meses 1ª Dose - Tríplice viral (SCR) 

Reforço - Pneumocócica 10-valente 

Reforço - Meningocócica C 

15 meses 1º reforço - DTP 

1º reforço VOP (bivalente) 

Hepatite A 

Tetraviral (SCR – Varicela) 

6m a < 5 anos Influenza anual 

4 anos 2º reforço – DTP 

2º reforço - VOP (bivalente) 

Varicela 

HB: vacina hepatite B 

Hib: vacina Haemophilus influenzae tipo b 

DTP: vacina difteria, tétano e coqueluche de células inteiras 
VIP: vacina poliomielite 1, 2, 3 (inativada) 

VOP: vacina poliomielite 1, 2,3 (atenuada) 

SCR: vacina sarampo, caxumba e rubéola 
 

Fonte: Ministério da Saúde (2022) 

Ao longo do tempo, o PNI se tornou mais complexo, com o aumento do número de 

vacinas e inclusões necessárias de novas populações alvo (DOMINGUES; TEIXEIRA, 

2013). Atualmente, oferece, gratuitamente, quinze tipos diferentes de vacinas para 

crianças, nove para adolescentes e cinco para adultos e idosos, contando com mais de 

trinta e oito mil salas de vacinas, nos 5.570 municípios brasileiros, por meio de uma 

rede articulada, hierarquizada e integrada (BRASIL; MINISTÉRIO DA SAÚDE; 

PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES, 2022; DOMINGUES et al., 2020).  
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Ainda, a partir  de 1994, em parceria com o DATASUS e com o intuito de auxiliar a 

gestão do PNI, o Ministério da Saúde desenvolveu e ampliou o uso de sistemas de 

informação, progredindo de um registro de dados agregados para o registro 

individualizado (nominal) informatizado de imunização, englobando além do registro 

das doses aplicadas, os dados referentes à utilização e perdas de imunobiológicos, 

registro de eventos adversos e o planejamento da logística de aquisição e distribuição de 

vacinas (DOMINGUES et al., 2020). Ademais, o cartão da criança, adotado na década 

de 1970 como documento pessoal para o registro das vacinas administradas, foi 

reformulado em 2015, ampliando seu escopo de informações relacionadas à saúde 

infantil. Denominada como caderneta de saúde da criança, apresenta-se como um 

documento mais completo na vigilância à saúde da criança e é direcionada à todas as 

crianças nascidas no Brasil, tendo como objetivo reunir o registro dos eventos mais 

importantes relacionados à criança, dentre elas o registro das vacinas administradas 

(PALOMBO et al., 2014).  

Tal avanço traz benefícios incontestáveis, mas evidencia desafios inerentes ao 

desenvolvimento do programa (WALDMAN, 2008). O número crescente de vacinas 

incluídas no calendário vacinal e a ideia da sua possível sobrecarga ao sistema 

imunológico devido a excessiva quantidade de antígenos em um curto espaço de tempo, 

que prejudicaria a saúde da criança ao invés de protegê-la, tornou-se foco de 

preocupação da população. Importantes nesse contexto, os profissionais da saúde, em 

especial os enfermeiros, são os principais encarregados em orientar e esclarecer as 

dúvidas acerca da vacinação, evitando que falsas contraindicações ou falsas 

informações impeçam os pais de vacinarem seus filhos (KUMAR et al., 2016). 
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Outro fator importante relacionado à decisão da mãe em vacinar seus filhos, os eventos 

adversos à vacinação, considerado um dos principais fatores que contribuem para a 

hesitação vacinal, ainda são desconhecidos por grande parte da população, gerando 

medo, preocupação e acarretando por vezes a recusa ou o atraso vacinal 

(AZARPANAH et al., 2021). Os eventos adversos pós-vacinação podem ser definidos 

como episódios clínicos indesejáveis ou não intencionais que acontecem após a 

vacinação, sem que exista necessariamente uma relação causal com o uso da vacina ou 

outro imunobiológico (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2022b). O Brasil tem 

sido pioneiro na investigação de eventos adversos pós-vacinação, ao longo da sua 

história, o PNI tem dispensado um esforço intenso no sentido de investigar e esclarecer 

todos os casos, oferecendo explicações à população e mantendo a sua credibilidade 

(OLIVEIRA et al., 2020). Todavia, manter a confiança sobre a vacinação diante de 

tantos questionamentos requer um programa de imunizações com bases sólidas e 

resilientes (KUMAR et al., 2016). 

1.2. Coberturas Vacinais 

A cobertura vacinal é um indicador largamente utilizado na avaliação de programas de 

imunização e no acesso aos serviços de saúde (CUTTS et al., 2016). O monitoramento 

da cobertura de imunização e das taxas de abandono estão em vigor desde a criação do 

Programa Ampliado de Imunização com intuito de assegurar a eficácia do programa 

(ETIENNE, 2017). A OMS possui uma plataforma de monitoramento global de 

coberturas que utiliza dados administrativos da 1ª dose de vacina contra o sarampo; 3ª 

dose das vacinas DTP, poliomielite, hepatite B, entre outras (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2022a).  
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Vários métodos podem ser utilizados para monitorar a cobertura vacinal, cada um com 

vantagens e desvantagens (DIETZ et al., 2004). O método administrativo, usado pela 

maioria dos países de baixa renda, é simples, permite o monitoramento contínuo da 

cobertura cumulativa e pode ser usado para rastrear coberturas, oportunidades perdidas 

e taxas de abandono. Entretanto apresenta muitas vezes denominadores imprecisos, 

excesso de doses aplicadas, principalmente quando associados a incentivos econômicos, 

e erros na transcrição dos dados nos níveis do sistema de saúde (CUTTS et al., 2016). 

Neste tipo de método, a cobertura de vacinação é calculada a partir do número de 

indivíduos vacinados (numerador) num grupo-alvo específico (denominador), sem levar 

em conta o tempo de vacinação, a menos que coortes específicas por idade sejam 

definidas (CLARK; SANDERSON, 2009). 

Considerando que, em muitos locais esse é o único método viável, faz-se necessário a 

complementação por inquéritos populacionais, que se bem conduzidos podem 

identificar microáreas de baixa cobertura vacinal e permitem investigar outros aspectos 

como vacinação oportuna, oportunidades perdidas, dados sociodemográficos, além de 

possibilitar o acesso a dados individuais de cada pessoa, conhecimentos e atitudes 

quanto à vacinação e sobre o vínculo com serviços de saúde. No entanto, esses estudos 

são pontuais e demandam recursos financeiros e humanos importantes (CUTTS et al., 

2016). 

Já os registros informatizados de imunização (RII), definido como uma base de dados 

eletrônicos para armazenamento de informações sobre vacinação em uma população 

definida (DERROUGH et al., 2017), podem fornecer dados contínuos para avaliação da 

cobertura vacinal em tempo real, para a verificação da vacinação oportuna, além de 

auxiliar nas atividades de gerenciamento, como monitoramento de suprimentos e 
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requisições de vacinas (DANOVARO-HOLLIDAY et al., 2014). Este instrumento 

permite a diminuição do tempo de preenchimento de fichas, bem como auxilia na 

prática de vacinação nos serviços de saúde. Ademais, os RII viabilizam a convocação de 

faltosos, aumentando assim as coberturas vacinais (CUTTS et al., 2016; SATO, 2015).   

Contudo, os procedimentos de segurança e confidencialidade das informações nominais, 

acesso a equipamentos computacionais adequados, treinamento da equipe no uso dos 

softwares, completude das informações, custos na implementação e na manutenção, 

entre outros, são grandes desafios para sua implementação (CUTTS et al., 2016; SATO, 

2015).  

No Brasil, um dos primeiros registros informatizados de imunização, denominado 

Sistema Juarez, foi desenvolvido em 1987 por meio da parceria do Serviço Especial de 

Saúde de Araraquara (SESA) e do Centro de Tecnologia da Informação de São Carlos 

da USP (LUHM; WALDMAN, 2009). A nível nacional, desde 1994 era utilizado 

sistema de informação com dados agregados por meio da utilização do Sistema de 

Informação de Avaliação do Programa de Imunizações (API) e, mais recentemente, por 

meio do Sistema de Informação de Avaliação do Programa de Imunizações versão WEB 

(APIWEB) (BRASIL; MINISTÉRIO DA SAÚDE; PROGRAMA NACIONAL DE 

IMUNIZAÇÕES, 2001). Somente em 2010, no intuito de aprimorar as informações de 

imunização, foi desenvolvido pelo Departamento de Informática do Sistema Único de 

Saúde do Rio de Janeiro (DATASUS-RJ), um sistema de informação nominal do PNI, o 

Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI), no entanto, sua 

expansão só ocorreu a partir de 2012 (BRASIL; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019). Em 

2013, desenvolvido junto à Universidade Federal de Santa Catarina e alinhada com a 

proposta mais geral de reestruturação dos Sistemas de Informação em Saúde do 
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Ministério da Saúde, o e-SUS Atenção Primária (e-SUS APS) foi lançado como uma 

ferramenta para reestruturar, em nível nacional, as informações da Atenção Primária. 

Assim, sua versão 3.0 passou a permitir o registro das vacinas, imunoglobulinas e soros 

que fazem parte do PNI (BRASIL; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2021; BRASIL; 

MINISTÉRIO DA SAÚDE; PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES, 2020).  

Tanto os inquéritos vacinais quanto os RII possibilitam o monitoramento da idade de 

recebimento de cada uma das doses das vacinas, permitindo a avaliação das doses 

aplicadas antes da idade mínima recomendada, que pode reduzir a efetividade da vacina, 

assim como de doses atrasadas, que pode aumentar o tempo sob risco da infecção, ou 

seja, com esses instrumentos é possível avaliar a cobertura da vacinação oportuna 

(CUTTS et al., 2016).  

A vacinação oportuna é definida como a aplicação de todas as doses de vacina na idade 

recomendada, com um atraso máximo aceitável de até um mês. Quando as doses são 

aplicadas acima desse período, considera-se apenas como esquema completo atualizado. 

Enquanto a ausência de doses (não vacinação) como esquema incompleto (LUMAN et 

al., 2005). 

Atualmente, estudos têm usado o método de Kaplan-Meier adaptado para proporcionar 

uma visão longitudinal da cobertura vacinal, possibilitando uma avaliação mais 

apropriada de programas de imunização e pontos críticos de coberturas. A análise é feita 

por meio do tempo até o evento, sendo o evento definido como não receber a vacina na 

idade preconizada. Esse tipo de análise (vacinação oportuna) tem sido cada vez mais 

frequente na literatura internacional, uma vez que se tem avançado nos métodos de 

avaliações de cobertura vacinal (AGOPIAN et al., 2020; GRUBER et al., 2018; 
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MBENGUE et al., 2017; SCHNEIDER et al., 2020). No entanto, no Brasil esse tipo de 

estudo é escasso. 

1.3. Fatores Associados à Adesão a Vacinação 

Uma revisão recente do progresso do Plano de Ação Global de Vacinas (GVAP) 

verificou que os países devem identificar urgentemente barreiras e obstáculos e 

implementar abordagens direcionadas para aumentar e sustentar a cobertura nos 

programas de imunização (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2014).  

A Agenda de Imunização 2030, lançada em abril de 2021, tornou-se uma importante 

estratégia global para enfrentar os obstáculos às imunizações de rotina. Com o objetivo 

de: reduzir pela metade o número de crianças que perdem definitivamente as vacinas 

essenciais, também denominadas crianças com dose zero; de alcançar a inclusão de 

novas vacinas em países de baixa e média renda; e de elevar a cobertura vacinal acima 

de 90%, a agenda traça um plano ousado que retoma antigos desafios, contemplados no 

Plano de Ação Global para Vacinas (2011-2020), e agrega os novos desafios pós-

pandêmicos, sempre considerando todas as lições aprendidas ao longo dos anos (NNAJI 

et al., 2021; THE LANCET, 2021; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2021).  

A vacinação pode ser influenciada por diversos fatores que envolvem, de forma geral, 

aspectos socioeconômicos e demográficos, acesso e vínculo a serviços de saúde, 

conhecimento e atitude materna ou do responsável pela criança (TAUIL; SATO; 

WALDMAN, 2016). Além disso, esses fatores podem se comportar de maneiras 

diferentes de acordo com o contexto e seus determinantes sociais (GLATMAN-

FREEDMAN; NICHOLS, 2012). 
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Estudo realizado em larga escala, demonstrou que as percepções mais negativas sobre a 

segurança das vacinas ocorrem particularmente em países que apresentam altos níveis 

de escolaridade e um amplo acesso aos serviços de saúde que disponibilizam vacinas 

(LARSON et al., 2016). Barata et al., (2012), em um levantamento da cobertura vacinal 

realizado em 27 capitais brasileiras no período de 2007-2008, notaram que a vacinação 

incompleta estava associada à maior ordem de nascimento e as crianças residentes nos 

setores mais ricos estavam menos propensas a estarem com a caderneta de saúde da 

criança com as doses de vacinas atualizadas.  

Os fatores socioeconômicos apresentam associações conflitantes com a aceitação da 

vacina, o que reflete diferenças nas crenças sobre vacinas por estratos socioeconômicos. 

Pais com menor nível socioeconômico demonstraram maior preocupação com a 

necessidade das vacinas quando comparados àqueles com maior poder aquisitivo 

(KENNEDY; BASKET; SHEEDY, 2011). Os fatores sociais exercem grande influência 

no comportamento da população hesitante, frequentemente as comunidades não 

elitizadas ou minoritárias apresentam melhores aceitação e melhor cobertura vacinal 

quando comparadas com as comunidades mais ricas (KALINER et al., 2014). 

Fatores religiosos e culturais também têm se mostrado relacionados com as taxas de 

imunização entre diferentes populações em países de baixa renda. Observou-se que os 

diferentes tipos de religiões estavam associados às diferenças nas taxas de imunização 

em um estudo realizado na Nigéria, onde a taxa de imunização era de 66% entre os 

cristãos, mas apenas 32% entre os muçulmanos (ANTAI, 2009). Este fato, pode estar 

relacionado a vários fatores, como a marginalização e alienação da sociedade 

circundante, acesso limitado a programas sociais, e o respeito pelas opiniões dos seus 
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líderes religiosos (GYIMAH, 2007). A esse respeito, alguns líderes religiosos citaram a 

vacinação como um pecado contra Deus (FOURN et al., 2009). 

Observa-se que as pessoas estão cada vez mais preocupadas com sua saúde, 

ocasionando uma busca incessante por informações de diferentes fontes. O uso da 

internet como fonte verdadeira de informações de saúde resultou no aumento da 

desconfiança pública na vacinação em vários países (HARMSEN et al., 2013). Os 

oponentes da vacinação utilizam-se desse veículo para enfatizar todos os argumentos 

contra a vacinação, de forma a influenciar negativamente a opinião pública.  Aqueles 

que recusam a vacinação usam com mais frequência a internet para buscas de 

informações sobre a vacinação em detrimento das informações profissionais (SHOUP et 

al., 2015). 

No Brasil, um estudo realizado por Moretti; Oliveira; Silva (2012), verificou que 86% 

dos participantes utilizavam a internet como principal fonte de informação sobre a 

saúde, ainda, Honorato (2014) sinalizou que além do acesso aos dados, o uso da internet 

era uma grande potência na divulgação e disseminação de informações. Em 2019, a 

população com idade entre 10 a 44 anos, que residiam em áreas urbanas alcançaram 

percentuais de uso de internet próximos aos verificados nos países que compõem a 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), onde 

aproximadamente 88% dos indivíduos eram usuários de internet (SENNE et al., 2020). 

Apesar do amplo acesso à internet, a atuação de grupos anti-vacinas ainda é considerada 

pequena, apesar do seu fortalecimento nos últimos anos, principalmente em lugares com 

registro de eventos adversos pós-vacinação relacionados à vacina HPV (BRASIL et al., 

2019). 
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A história da vacinação nos EUA e no Reino Unido mostra como a mídia desempenhou 

um papel fundamental na resistência populacional contra as vacinas, mesmo diante das 

fortes evidências da segurança e eficácia dos imunobiológicos (MASON; DONNELLY, 

2000). A hipótese de que a vacina MMR pudesse estar associada ao autismo, levantada 

por Andrew Wakefield e colaboradores, publicada na The Lancet, em 1998, e 

posteriormente retirada, causou um impacto profundo nas coberturas vacinais, com um 

aumento significativo nos casos de sarampo. Além disso, afetou diretamente a confiança 

do público na segurança da vacina MMR, possivelmente influenciados pelo aumento da 

cobertura negativa da mídia sobre a controvérsia da vacina MMR-autismo. Apesar dessa 

hipótese nunca ter sido de fato estabelecida e, em estudo posteriores ter sido refutada, 

após a publicação do artigo de Wakefield, seu efeito foi observado no aumento da 

hesitação vacinal e no fortalecimento dos grupos anti-vacinas (DESTEFANO; 

SHIMABUKURO, 2019; FORD; MAHGOUB; SHANKAR, 2013; PEW RESEARCH 

CENTER, 2017; SIDDIQUI et al., 2013; THOMPSON, 2009). Além disso, pesquisas 

sobre a incidência da coqueluche em alguns países desenvolvidos mostraram que houve 

uma redução na cobertura vacinal devido às controvérsias em relação à segurança das 

vacinas ocasionada por notícias, entrevistas na televisão, artigos populares entre outros 

(NOWAK et al., 2015).  

Por último, mas não menos importante, é necessário discutir as fortes evidências de que 

as percepções de risco são preditores do comportamento vacinal. Duas dimensões são 

utilizadas para avaliar as percepções de risco na saúde: vulnerabilidade percebida ou 

probabilidade de danos se nenhuma ação for tomada; e gravidade percebida ou 

gravidade das consequências se o dano ocorrer (HEALY; PICKERING, 2011). 
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Esses riscos equilibram os custos benefícios percebidos para uma ação que possa evitar 

o dano. Desta forma, os riscos percebidos para uma doença podem favorecer a aceitação 

ou não de uma vacina, assim como os riscos percebidos para as vacinas podem 

influenciar a tomada de decisão (HEALY; PICKERING, 2011). Muitos estudos 

mostram que indivíduos são mais resistentes aos riscos associados a uma ação, como 

por exemplo, obter uma vacina insegura, do que aos riscos associados à inação, chance 

de contrair uma doença imunoprevenível. As percepções de risco para leigos, diferente 

dos especialistas, baseiam-se em experiências passadas e não em dados científicos 

(HEALY; PICKERING, 2011). 

Ressalta-se ainda, que é de suma importância levantar as razões pelo qual atrasa-se ou 

recusa-se a vacinação para além dos fatores já posto na literatura científica (LARSON et 

al., 2015b).  

1.4. Hesitação Vacinal 

O declínio da confiança do público nas vacinas em todo o mundo é motivo de 

preocupação e um grande desafio para os especialistas em saúde pública (LARSON et 

al., 2015b). O Strategic Advisory Group of Experts Working Group on Vaccine 

Hesitancy (SAGE-WG) foi organizado pela OMS em 2012, com o objetivo de 

caracterizar, discutir e definir estratégias para conduzir questões relacionadas à recusa 

vacinal. Após categorizar os fatores que influenciam a decisão de aceitar as vacinas, 

definiu-se a hesitação vacinal como o atraso em aceitar ou a recusa das vacinas 

recomendadas, apesar de sua disponibilidade nos serviços de saúde (MACDONALD et 

al., 2015). 
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O SAGE-WG também reconheceu que a hesitação vacinal ocorre ao longo de um 

continuum entre aceitação total, incluindo alta demanda por vacinação e recusa absoluta 

de algumas ou todas as vacinas, embora a aceitação de vacinas seja a norma na maioria 

das populações, e que em sua essência, a hesitação da vacina é o comportamento que 

resulta do processo de tomada de decisão e reflete uma constelação de fatores que 

podem influenciar a decisão de aceitar algumas ou todas as vacinas de acordo com o 

cronograma recomendado (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2014). 

Vários modelos conceituais foram analisados com o objetivo de refinar ainda mais essa 

definição. Os modelos foram revisados quanto à complexidade e aplicabilidade global. 

A revisão desses modelos reforçou que a hesitação da vacina é complexa e não é 

impulsionada por um simples conjunto de fatores individuais. Dois modelos foram 

determinados como sendo os mais úteis. O modelo de Complacência, Conveniência e 

Confiança (“3Cs”) que foi intuitivo e, portanto, o mais fácil de entender e a Matriz de 

determinantes elaborada em 2012, mais abrangente e que melhor capturou a 

complexidade das influências contextuais, individuais e de grupo e específicas de 

vacinas (MACDONALD et al., 2015; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2014). 

No modelo “3Cs”, a Confiança está relacionada à eficácia e segurança das vacinas, o 

sistema de saúde que as fornece e as motivações dos gestores para recomendá-las. A 

Complacência resulta da baixa percepção de risco de contrair a doença de forma que a 

vacinação não seria considerada necessária. Por fim, a Conveniência considera a 

disponibilidade física, disposição para pagar, acessibilidade geográfica, capacidade de 

compreensão e acesso à informação em saúde (MACDONALD et al., 2015). No 

entanto, ao considerar que a complacência (não perceber as doenças como de alto risco), 

restrições (barreiras estruturais e psicológicas), cálculo (envolvimento na busca de 
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informações extensa) e aspectos relativos à responsabilidade coletiva (disposição para 

proteger os outros) também desempenham um papel na explicação do comportamento 

de vacinação, Betsch e colaboradores (2018) propuseram uma medida que visa capturar 

preditores relevantes do comportamento de vacinação, denominada de escala 5C 

(confidence, complacency, constraints, calculation, e collective responsibility), ela mede 

os antecedentes psicológicos da vacinação e é baseada em modelos teóricos 

estabelecidos de hesitação e aceitação da vacina relacionados à modelos psicológicos 

que explicam o comportamento de saúde.   

Já a matriz de determinantes à hesitação vacinal está organizada em três domínios: 1. 

Influências contextuais - inclui aspectos históricos, geográficos, políticos, 

socioeconômicos, culturais, religiosos, de gênero, comunicação e mídia, influência de 

líderes e a percepção sobre a indústria farmacêutica; 2. Influências individuais/grupos 

sociais - experiências prévias com a vacinação, crenças e atitudes sobre saúde, 

confiança no sistema de saúde, vínculo com o profissional de saúde, percepção de risco 

da vacina e visão da imunização como norma social contra a de que a vacinação não é 

necessária ou é nociva; e 3. Questões específicas das vacinas – riscos e benefícios, 

esquema vacinal, modo de administração, introdução de uma nova vacina ou 

reformulação, custos e fornecimento das vacinas (LARSON et al., 2014, 2016). 

Mensurar a hesitação vacinal tornou-se um grande desafio, e no intuito de criar 

instrumentos capazes de avaliá-lo, o SAGE-WG também desenvolveu, a partir de outros 

questionários previamente validados (OPEL et al., 2013), três ferramentas sobre 

hesitação vacinal com diferentes tipos de questões: fechadas básicas, escala Likert e 

abertas (LARSON et al., 2015a). Além disso, outras ferramentas, como a pesquisa 

Parent Attitudes about Childhood Vaccines (OPEL et al., 2013), a Vaccine Confidence 
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Scale VCS (GILKEY et al., 2014, 2016), um conjunto de quatro itens em escala Likert 

de cinco pontos (concorda totalmente, tende a concordar, não sabe, tende a discordar, 

discordo totalmente) (LARSON et al., 2016) e a Vaccine Acceptance Scale 

(SARATHCHANDRA et al., 2018), entre outros, estão sendo utilizadas para a 

avaliação da hesitação vacinal. 

Revisões sistemáticas concluíram que não existem evidências fortes para recomendar 

intervenções específicas. De modo geral, grande parte das intervenções possuía mais do 

que um componente e se sobressaíram aquelas dirigidas ao aumento de conhecimento 

(estratégias de comunicação, mídia, mobilização social, instrumentos informativos para 

profissionais de saúde) (JARRETT et al., 2015). 

No Brasil, poucos estudos abordaram a recusa ou atraso voluntário das vacinas 

disponíveis no SUS na vertente da hesitação vacinal (SATO, 2018), dentre eles estão: 

“Decision-making on childhood vaccination by highly educated parents” (BARBIERI; 

COUTO, 2015); “Cuidar e (Não) vacinar no contexto de famílias de alta renda e 

escolaridade em São Paulo, SP, Brasil” (COUTO; BARBIERI, 2015); “A (não) 

vacinação infantil entre a cultura e a lei: os significados atribuídos por casais de 

camadas médias de São Paulo, Brasil” (BARBIERI; COUTO; AITH, 2017); “Vaccine 

confidence and hesitancy in Brazil” (BROWN et al., 2018); “The emergence of vaccine 

hesitancy among upper-class Brazilians: Results from four birth cohorts, 1982–2015” 

(SILVEIRA et al., 2020); "COVID-19 Vaccine Hesitancy among Parents of Children 

and Adolescents Living in Brazil” (BAGATELI et al., 2021); “Prevalence and factors 

associated with covid-19 vaccine hesitancy in Maranhão, Brazil” (DE OLIVEIRA et al., 

2021); “Low COVID-19 vaccine hesitancy in Brazil” (MOORE et al., 2021); e, 
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“Running away from the jab: factors associated with COVID-19 vaccine hesitancy in 

Brazil” (PASCHOALOTTO et al., 2021). 
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2. JUSTIFICATIVA 

A vacinação é considerada uma das intervenções mais importantes no controle das 

doenças infectocontagiosas, além de uma medida segura e de grande efetividade, 

disponível em toda a rede de atenção básica. Ao longo do tempo, no intuito de 

aprimorar e expandir a prevenção e controle destas doenças, várias vacinas foram 

incorporadas no calendário, além das mudanças nos esquemas de alguns 

imunobiológicos já ofertados. 

No Brasil, após anos de altas coberturas, observou-se uma considerável queda desse 

indicador a partir de 2014. Além disso, verificou-se o aumento do número de casos de 

algumas doenças imunopreveníveis até então controladas, como o reaparecimento do 

sarampo em 2018, com o maior registro de casos confirmados em 2019 (20.901 casos) 

(BRASIL; MINISTÉRIO DA SAÚDE; SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM 

SAÚDE, 2021). 

O município estudado conta com o Sistema Juarez, um dos primeiros registros 

informatizados de imunização brasileiro. Tal sistema foi aprimorado ao longo dos anos 

tornando-se online a partir de 2012, no entanto, seus dados nunca foram validados com 

as informações das cadernetas da criança, sendo o presente estudo uma oportunidade 

para realizar essa validação. Ainda, a recente implantação do Sistema de Informação de 

Imunização nominal brasileiro, tornou-se um grande desafio para o Programa Nacional 

de Imunizações, problemas como a estruturação física (falta de equipamentos) e a falta 

de profissionais de saúde capacitados entre outros, são tidas como barreiras para a 

consolidação deste novo sistema informatizado.  
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Apesar do quantitativo de pesquisas que abordam os fatores associados à baixa 

cobertura vacinal, algumas lacunas ainda permanecem sem resposta, dentre elas 

podemos citar a perspectiva da hesitação materna frente a vacinação. Além da discussão 

da percepção do risco da doença em relação ao risco do evento adverso à vacina.  

Além disso, inquéritos têm sido realizados no Brasil, porém em geral, realizados em 

municípios de grande porte ou capitais, diferente desses, esta pesquisa se propõe a 

estudar um município de médio porte do Brasil. Ainda, figura central na tomada de 

decisão dos cuidados de saúde da criança, a mãe torna-se uma importante protagonista 

para manutenção das altas coberturas vacinais, sendo escolhida como a principal 

informante desta pesquisa.   

Este projeto justifica-se pela potencialidade em dar subsídios para o aperfeiçoamento 

das intervenções e para o fortalecimento do programa de imunizações, principalmente, 

por analisar a concordância entre os dados de um RII e as informações de vacina da 

caderneta de saúde da criança, no momento em que o PNI está implantando um sistema 

nacional. Ademais, pretende colaborar com o aprimoramento do conhecimento acerca 

dos fatores associados à completude e oportunidade do calendário vacinal e da hesitação 

vacinal em crianças em um município de médio porte no Brasil. 

2.1. Hipótese 

Os fatores socioeconômicos, acesso à informação e a organização dos serviços de saúde 

influenciam a cobertura vacinal infantil e a hesitação das mães em vacinar seus filhos. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. Geral 

➢ Avaliar a hesitação materna em vacinar e a situação vacinal de crianças de até 

dois anos de idade. 

 

3.1.1. Específicos 

➢ Analisar a concordância entre os dados de imunização do Sistema Juarez e as 

informações de vacina da caderneta de saúde da criança; 

➢ Descrever as coberturas vacinais em crianças de 12 a 24 meses residentes em 

Araraquara (SP); 

➢ Analisar os fatores associados à completude do calendário vacinal das crianças 

aos 12 e 24 meses de idade;  

➢ Analisar os fatores associados ao atraso vacinal em crianças de até dois anos; 

➢ Avaliar os fatores associados à hesitação vacinal. 
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4. MÉTODOS 

4.1. Delineamento do estudo 

Estudo transversal com análise de dados primários de uma amostra probabilística de 

crianças residentes no município de Araraquara, nascidas no ano de 2015. Este estudo 

integra o projeto “Efeito de um programa de transferência condicionada de renda na 

vacinação oportuna infantil em um município de médio porte, Araraquara (SP)” 

financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP 

(2017/14415-9).  

4.2. Área de estudo 

Araraquara é um município do interior de São Paulo, com uma população de cerca de 

210.000 habitantes, aproximadamente 3.000 nascidos vivos por ano. Possui o Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal de 0,815, com 97,2% de sua população na zona 

urbana (ATLAS DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL, 2020). Possui 

11 unidades primárias de saúde tradicionais, 16 unidades com estratégia saúde da 

família (cobertura de cerca de 40,0% da população), três hospitais gerais, dois prontos-

socorros, um hospital psiquiátrico e um ambulatório de especialidades. O município 

possui um programa de vacinação bem-sucedido e conta com altas coberturas vacinais 

de forma que as doenças imunopreveníveis estão controladas desde a década de 1990 

(BRASIL; MINISTÉRIO DA SAÚDE; DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DO 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, 2020).  

Desde 1987, o Serviço Especial de Saúde de Araraquara (SESA) da Universidade de 

São Paulo (USP) possui um registro informatizado de imunização da população de 
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Araraquara, construído em parceria com o Centro de Tecnologia da Informação de São 

Carlos da USP. Esse registro nominal de vacinação foi aprimorado e, atualmente, é um 

sistema eletrônico de saúde municipal, incluindo também dados de consultas e registro 

de doenças de notificação compulsória, passando a denominar-se Sistema Juarez. 

Tornou-se online a partir de 2012, de forma que desde então todas as unidades de saúde 

acessam e registram dados de vacinação em tempo real.  

4.3. População de estudo e Amostra 

4.3.1. População do estudo. 

A população de referência do estudo foi composta por 3.088 crianças nascidas em 2015, 

residentes no município de Araraquara e registrada no Sistema Juarez. Dessas, uma 

amostra aleatória foi selecionada para compor a população do estudo. 

4.3.2. Critérios de elegibilidade 

Os critérios de inclusão foram: 1) crianças nascidas no ano de 2015; 2) residentes em 

Araraquara; 3) crianças cujas mães assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. Os critérios de exclusão foram: 1) crianças que foram a óbito antes de 

completar 24 meses de idade (as coberturas de crianças que foram a óbito serão 

avaliadas separadamente); 2) crianças que mudaram para outro município antes de 

completar 12 meses de idade (informação constante do Sistema Juarez); 3) crianças 

institucionalizadas. 
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4.3.3.  Cálculo amostral 

Para o cálculo do tamanho mínimo amostral utilizou-se a seguinte forma: n = (zα² x p x 

q)/ e², onde: n = tamanho amostral mínimo; z = coeficiente de confiança, cujo valor foi 

de 1,96 para um alfa de 0,05; p = frequência do desfecho, adotou-se p=40% de 

vacinação oportuna (FERREIRA et al., 2018); q = complementar dessa proporção (q=1-

p); e = erro máximo em valor absoluto, adotou-se 0,05 (BERQUO; SOUZA; GOTLIEB, 

1981). Assim obteve-se: n= (1,96²x 0,4 x 0,6)/0,05² = 369, porém ao considerar uma 

margem de 10% para perdas e inconsistências o tamanho mínimo amostral totalizou 

406.  

4.3.4.  Seleção da amostra 

A amostra probabilística estratificada foi captada a partir do Sistema Juarez, por meio 

de sorteio sem reposição. Cada estrato foi uma das 15 áreas de ponderação do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Houve coleta em todos os 15 estratos, 

sendo o número de entrevistas proporcional ao número de crianças nascidas em 2015 e 

registrada no Sistema Juarez residentes em cada área. Para tanto, foi necessário 

geocodificar o endereço das crianças nascidas em 2015, sendo que de um total de 3.394 

crianças, haviam 2 duplicatas, 133 não possuíam a informação de endereço no Sistema 

Juarez, 12 não residiam em Araraquara e 159 apresentavam endereço não 

geocodificado. As 3.088 crianças cadastradas no Sistema Juarez que nasceram em 2015 

tiveram seus endereços geocodificados e categorizados nas áreas de ponderação do 

IBGE. Destas foram excluídas 34 gemelares, sendo que apenas 1 dos gêmeos foi 

elegível para o sorteio. Assim, a população final para a amostra aleatória foi de 3.054 

crianças.  
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A Tabela 1 apresenta a distribuição de crianças nascidas em 2015 cadastradas no 

Sistema Juarez e elegíveis ao sorteio da amostra aleatória simples estratificada por 

tamanho da área de ponderação. A Figura 1 apresenta a amostra sorteada categorizada 

por quartil da proporção da amostra segundo a área de ponderação do IBGE, sendo que 

as áreas mais escuras foram as que tiveram maior proporção de crianças sorteadas para a 

amostra. Foi calculada uma amostra reserva, prevendo ocasiões em que a mãe não 

estivesse disponível para a entrevista. 

Tabela 1. Distribuição de crianças cadastradas no sistema Juarez, nascidas em 2015, e 

sorteadas na amostra aleatório simples do estudo, Araraquara, SP, 2018. 

AREA

S 

Número de crianças no Sistema 

Juarez 

AMOSTR

A 

% 

1 282 38 9,2 

2 444 59 14,5 

3 105 14 3,4 

4 157 20 5,1 

5 401 54 13,1 

6 152 20 5,0 

7 307 41 10,1 

8 261 35 8,5 

9 143 19 4,7 

10 94 12 3,1 

11 125 17 4,1 

12 155 20 5,1 

13 118 16 3,9 

14 138 18 4,5 

15 172 23 5,6 

Total 3054 406 100,0 
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Figura 1. Distribuição das crianças (%) que compuseram a amostra aleatória simples do 

estudo segundo a área de ponderação, município de Araraquara, SP, 2018. 

 

4.4. Coleta e digitação dos dados 

4.4.1. Elaboração do questionário e manual de coleta de dados 

O questionário foi produzido contendo 10 seções: I. identificação do questionário; II. 

preenchimento do entrevistador (inclui a avaliação do estado da caderneta de saúde da 

criança, se está limpo, rasurado, amassado ou rasgado e a transcrição completa das 

doses de vacina da caderneta de saúde da criança); III. características; individuais da 

mãe ou responsável; IV. informações de saúde da mãe ou cuidador da criança; V. 

informações da gravidez, do parto e do puerpério da mãe; VI. características da criança; 

VII. informações de saúde da criança; VIII. aspectos relacionados à vacinação; IX. 



53 
 

atitude materna / cuidador frente à vacinação; X. informações sobre o uso da internet no 

cuidado da criança (Anexo 1). 

O manual do entrevistador (Anexo 2) foi elaborado detalhando todo o processo de 

coleta de dados. Nele está contida a forma de abordagem diante do primeiro contato 

com os entrevistados por telefone (agendamento da entrevista) e, após concordância do 

indivíduo, no contato pessoal, como apresentar a pesquisa, como aplicar o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e como conduzir a entrevista de forma 

adequada, caso o participante aceitasse e assinasse o TCLE, ou agradecer a atenção, 

caso o participante se recusasse.  

4.4.2. Seleção e Treinamento dos Entrevistadores 

A equipe de coleta de dados foi formada por 10 entrevistadores de campo e 4 

supervisores. Foram selecionados rigorosamente e já possuíam experiência anterior em 

pesquisa de campo e leitura de cadernetas de saúde da criança. Tais colaboradores 

foram treinados para aplicação do questionário em curso de 10 horas, que intercalou 

teoria e prática, visando o controle de qualidade das informações por meio da 

padronização das entrevistas e abordagens com os participantes da pesquisa, bem como 

a aplicação dos questionários. O treinamento foi uma atividade bastante importante e 

também contribuiu para o aprimoramento do instrumento de coleta de dados. Ao final 

do curso, cada entrevistador recebeu uma pasta, canetas e um crachá de identificação de 

coletor de dados da pesquisa. 

4.4.3. Pré-teste e estudo piloto 

Um pré-teste inicial foi realizado com cinco mães de crianças de até 3 anos de idade 

para adequação do instrumento. Após essas modificações, o questionário foi novamente 
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testado em um estudo piloto que envolveu 20 mães de crianças de até 3 anos de idade 

do município de Araraquara que não participaram do estudo.  

4.4.4. Coleta de dados 

A coleta de dados foi realizada no período de 15/08/2018 a 30/10/2018, por meio de 

uma equipe treinada e supervisionada. A distribuição de entrevistas considerou as 

diferentes regiões do município de Araraquara. As entrevistas foram realizadas em 

domicílios ou no local de trabalho, respeitando a escolha da mãe. Foram previamente 

agendadas com a família e, quando necessário, com o agente comunitário de saúde da 

área. O agendamento da entrevista foi realizado via telefone, a partir do número 

cadastrado no sistema Juarez.  Neste primeiro contato, foi verificado a disponibilidade 

da mãe, o melhor dia e horário para a entrevista, além da orientação acerca da 

necessidade da caderneta de vacinação no dia da entrevista. No dia e horário agendado, 

o entrevistador dirigia-se até o local combinado, realizava a leitura do TCLE, esclarecia 

possíveis dúvidas e após a assinatura aplicava o questionário. 

4.4.5. Supervisão da coleta de dados 

As supervisões de coleta de dados foram realizadas em 3 etapas com o objetivo de 

garantir a qualidade da coleta: 

1ª etapa - supervisão inicial dos questionários preenchidos, com o intuito de verificar 

erros de preenchimento, falta de preenchimento e controle de recebimento dos 

questionários dos entrevistadores; 

2ª etapa - supervisão final, ou seja, uma segunda verificação da qualidade do 

preenchimento dos questionários, verificando também inconsistências de informações; 
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3ª etapa - supervisão no campo, na qual foi realizada uma nova aplicação do 

questionário em 2% dos entrevistados com o intuito de verificar a acurácia dos dados 

coletados. Ao final, foi construído um relatório de supervisão (Anexo 3) 

Além disso, durante a coleta de dados, manteve-se um grupo de conversas em aplicativo 

de celular para sanar eventuais dúvidas em tempo real. 

4.4.6. Elaboração da máscara de digitação 

A máscara de digitação de dados foi elaborada no software livre Epi Info™.  

A Figura 2 apresenta a 11ª página de digitação, sendo um total de 16 páginas, com 

cerca de 150 variáveis. 

Para a melhor qualidade dos dados, todos os questionários serão digitados em duplicata 

e depois relacionados para minimizar possíveis erros de digitação.  

Figura 2. Máscara de digitação no Epi Info™. 
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4.4.7. Elaboração do dicionário de variáveis 

Foi elaborado um dicionário contendo todas as variáveis utilizadas no estudo e suas 

definições (anexo 4).  

4.5. Variáveis 

4.5.1. Variáveis dependentes 

Os desfechos foram definidos a partir dos objetivos propostos: 

➢ Situação vacinal atualizada aos 12 e 24 meses;  

➢ Tempo até o atraso vacinal; 

➢ Hesitação vacinal materna. 

4.5.1.1.  Conceitos e definições 

A situação vacinal foi avaliada aos 12 e 24 meses de idade de acordo com as 

recomendações do calendário básico de vacinação do Programa Nacional de 

Imunizações (BRASIL; MINISTÉRIO DA SAÚDE; PROGRAMA NACIONAL DE 

IMUNIZAÇÕES, 2022). Foram apresentadas as coberturas vacinais oportunas e 

atualizadas do esquema completo. Somente foram consideradas as doses válidas, 

quando verificadas as idades mínimas e máximas de aplicação da dose, assim como o 

intervalo adequado entre as doses para vacinas com esquema multidose. 

O Quadro 2 apresenta resumidamente os critérios que foram utilizados.  A 

oportunidade das doses será avaliada segundo a idade em que a criança foi vacinada e a 

idade recomendada para a aplicação da dose. Para a vacina Poliomielite não foi feita 

distinção entre VOP e VIP. 
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➢ Situação vacinal atualizada aos 12 meses: uma (1) dose da vacina com 

o bacilo de Calmette-Guérin (BCG), três (3) doses de vacina pentavalente 

(difteria, tétano e coqueluche (DPT), Haemophilus influenzae tipo B (Hib) e 

hepatite B (HEP B), três (3) doses de poliomielite (inativado-VIP), duas (2) 

doses e um reforço da vacina pneumocócica 10 valente, duas (2) doses da vacina 

de rotavírus humano, duas (2) doses e um (1) reforço da vacina meningocócica 

C (conjugada), uma (1) dose da vacina contra febre amarela e uma (1) dose da 

vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola (SCR)); 

➢ Situação vacinal atualizada aos 24 meses: além das vacinas 

previamente tomadas aos 12 meses, o esquema inclui um (1) reforço com a 

vacina DTP, um (1) reforço da vacina contra poliomielite (VOP atenuada), uma 

(1) dose de vacina contra hepatite A e uma (1) dose da vacina tetraviral (SCR e 

varicela); 

➢ Atraso vacinal: aplicação da dose da vacina após vinte e nove dias da 

data recomendada pelo Programa Nacional de Imunizações, respeitando a idade 

mínima e máxima e o intervalo adequado entre as doses (Quadro 2). Para efeito 

de análise foi considerado o tempo desde o nascimento até o atraso da vacinação 

ou não vacinação; 

➢ Hesitação vacinal materna: escore construído a partir da escala da 

hesitação vacinal (10-item Vaccine Hesitancy Scale: L1. Vacinas são 

importantes para a saúde de minha criança. L2. Vacinas são efetivas. L3. 

Vacinar a minha criança é importante para a saúde de outras crianças em meu 

bairro. L4. Todas as vacinas infantis que são fornecidas pelo governo são 

benéficas. L5. Vacinas novas apresentam mais riscos do que as antigas. L6. Eu 

confio na informação que eu recebi sobre vacinas. L7. Vacinar é uma boa forma 



58 
 

de proteger a minha criança de doenças. L8. Geralmente, eu sigo as orientações 

sobre vacinação que os profissionais de saúde que atendem minha criança 

recomendam. L9. Eu me preocupo com eventos adversos graves de vacinas. 

L10. Minha criança não precisa de vacinas para doenças que não são mais 

comuns atualmente) (Quadro 3), desenvolvida pelo Strategic Advisory Group 

of Experts Working Group (SAGE-WG) da OMS, em que cada item é avaliado 

em uma escala Likert de 5 pontos (1 = discordo totalmente; 2 = discordo; 3 = 

nem concordo nem discordo; 4 = concordo; 5 = concordo totalmente). O 

instrumento foi traduzido para o português e validado para este estudo (adaptado 

de LARSON et al., 2015a; OPEL et al., 2011). 

Quadro 2. Critérios de avaliação: idade mínima preconizada e intervalos entre doses de 

vacinas para crianças até 24 meses de idade, segundo calendário vigente em Araraquara, 

2015. 

Período Vacina Dose 
Idade 

recomendada 
Idade mínima 

Intervalo 

até a 

próxima 

dose 

Intervalo 

mínimo até a 

próxima dose 

Atraso 

(a 

partir 

do) 

2015 BCG 1 Ao nascer Ao nascer -- -- 2º mês 

2015 VOP/VIP 

1 2 meses 6 semanas 2 meses 4 semanas 3º mês 

2 4 meses 10 semanas 2 meses 4 semanas 5º mês 

3 6 meses 14 semanas 9 meses 6 meses 7º mês 

4 15 meses 
6 meses após a 

3ª dose¹ 
-- -- 16º mês 

 

2015 

 

DTP 

1 2 meses 6 semanas 2 meses 4 semanas 3º mês 

2 4 meses 10 semanas 2 meses 4 semanas 5º mês 

3 6 meses 14 semanas 9 meses 6 meses 7º mês 

4 15 meses 12 meses -- -- 16º mês 

 

2015 

 

Hib 

1 2 meses 6 semanas 2 meses 4 semanas 3º mês 

2 4 meses 10 semanas 2 meses 4 semanas 5º mês 

3 6 meses 14 semanas -- -- 7º mês 

2015 
Hepatite 

B 

1 Ao nascer Ao nascer 2 meses 4 semanas 2º mês 

2 2 meses 4 semanas 4 meses 8 semanas 3º mês 

3² 6 meses 24 semanas -- -- 7º mês 

2015 VORH³ 
1 2 meses 6 semanas 2 meses 4 semanas 3º mês 

2 4 meses 10 semanas -- -- 5º mês 

2015 FA 1 9 meses 9 meses -- -- 10º mês 

2015 Tríplice 

Viral4 
1 12 meses 12 meses -- -- 13º mês 

2015 Tetra 

Viral 
1 15 meses 12 meses -- -- 16º mês 

2015 

Pneumo 

10 

1 2 meses 6 semanas 2 meses 4 semanas 3º mês 

2 4 meses 10 semanas 2 meses 4 semanas 5º mês 

3 6 meses 14 semanas 8 meses 8 semanas 6º mês 

4 15 meses 12 meses -- -- 16º mês 
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2015 
Pneumo 

10 

1 2 meses 6 semanas 2 meses 4 semanas 3º mês 

2 4 meses 10 semanas 2 meses 4 semanas 5º mês 

3 12 meses 12 meses -- -- 13º mês 

2015 
Meningo 

C 

1 3 meses 6 semanas 2 meses 4 semanas 4º mês 

2 5 meses 10 semanas 7 meses 8 semanas 6º mês 

3 12 meses 12 meses -- -- 13º mês 

2015 Hepatite 

A 
1 15 meses 12 meses -- -- 16º mês 

¹Não há recomendação de idade mínima, o único critério é que o reforço seja aplicado 6 meses após a terceira dose. 

²A terceira dose de hepatite B deve ser administrada pelo menos 8 semanas após a segunda dose, 16 semanas após a primeira 

dose e não deve ser administrada antes das 24 semanas de idade. 

³Rotavírus: Crianças não devem receber a vacina após os 8 meses de idade 

Adaptado de Ferreira et al., (2018); Tauil et al., (2017) 

4.5.2. Variáveis independentes 

As variáveis foram distribuídas nos seguintes blocos (Anexo 2): 

➢ Informações sobre a caderneta de saúde da criança: Possui caderneta 

de saúde da criança, motivo para estar sem a caderneta de saúde da criança, 

condição da caderneta de saúde da criança, transcrição das doses de vacina 

registradas na caderneta de saúde da criança; 

➢ Características individuais da mãe e familiar: Idade; raça/cor, situação 

conjugal, crença/religião, escolaridade, profissão, ocupação, vínculo 

empregatício, outra fonte de renda, valor recebido pelo bolsa família, valor 

recebido pelo Benefício Prestação Continuada, renda total da família, chefe da 

família, total de pessoas residentes na casa, pessoas com necessidades especiais, 

total de filhos, total de crianças na casa, ausência na casa por um longo período, 

pagamento de cuidador para os filhos, tempo no atual endereço, tipo de 

residência, total de cômodos para dormir; 

➢ Informações de saúde da mãe: plano de saúde, consulta médica nos 

últimos meses, motivo da consulta, hábito de fumar, consumo de álcool; 

➢ Informações da Gravidez, do Parto e Puerpério: cuidados pré-

gestacional, acompanhamento pré-natal, local do pré-natal, mês de início do pré-
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natal, total de consultas pré-natal, tipo de parto, local de nascimento, depressão 

pós parto, saída da maternidade junto com o filho, motivo para não saírem juntos 

da maternidade, problemas de saúde materno durante o parto ou nos primeiros 

sete dias;   

➢ Características da criança: Reside com a mãe, motivo para não residir, 

peso ao nascer, tamanho ao nascer, sexo, raça/cor, frequentou creche nos dois 

primeiros anos, idade que entrou na creche, período de permanência na creche; 

➢ Informações de saúde da criança: Tipo de serviço em que a criança 

está cadastrada, problemas de saúde durante o parto ou nos primeiros sete dias, 

consulta nos primeiros 42 dias após o parto, amamentação no peito logo que 

nasceu, idade com apenas aleitamento exclusivo, motivo para não ter 

amamentado, idade com aleitamento misto, uso do serviço de saúde nos dois 

primeiros anos de vida, motivo para frequentar a unidade de saúde, tipo de 

serviço de saúde de acompanhamento nos dois primeiros anos, doença ou 

problema de saúde nos dois primeiros anos de vida, presença de alergia, tipo de 

alergia, internação nos dois primeiros anos de vida, período da última 

internação; 

➢ Aspectos relacionados à vacinação: Avaliação das doses de vacina 

registrados na caderneta de saúde da criança por um profissional de saúde nos 

dois primeiros anos de vida, local da vacinação do seu filho, vacinação no setor 

privado, motivo para vacinar no setor privado, aviso sobre atraso vacinal, reação 

adversa a alguma vacina, tipo de reação adversa, vacina que causou a reação, 

idade que ocorreu a reação adversa, vacinação com imunobiológicos especiais, 

motivo para vacinar com imunobiológicos especiais, transporte utilizado para 
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chegar à unidade de vacinação, tempo médio entre a residência e a unidade de 

saúde, relação com o profissional de saúde da unidade; 

➢ Atitude materna frente à vacinação: caderneta de saúde da criança em 

mãos, tempo sem a caderneta de saúde da criança; levou a criança para vacinar 

enquanto estava sem a caderneta de saúde da criança, quando levou estava no 

período de vaciná-lo, percepção e resistência materna quanto a vacinação da 

criança, concordância com algumas pessoas que não acreditam na vacinação, 

atitude diante de uma nova vacina, orientação durante o pré-natal ou após o 

parto sobre a vacinação, atraso proposital de alguma vacina ou decisão em não 

vacinar, vacinas atrasadas propositalmente, motivos para atrasar, conhecimento 

sobre quais vacinas o filho deve tomar, confusão com a quantidade e as datas 

das vacinas, reação adversa em outros filhos com exceção do indivíduo da 

pesquisa, fonte de informação que mais utiliza para saber de vacina, atitude 

diante de uma informação negativa relacionado à vacina, não vacinação devido à 

alguma informação recebida, crença na necessidade de mais vacinas disponíveis, 

tempo máximo de espera para aplicação de uma vacina, hábito de vacinar em 

campanhas; 

➢ Informações sobre o uso da internet no cuidado da criança: uso da 

internet para informações de saúde do filho, participação em comunidade/grupo 

na internet para obter informações ou cuidado da saúde do filho, hábito de 

aconselhar-se com profissionais pela internet, atitude pós pesquisa da 

informação de saúde do filho na internet. 
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Quadro 3. Instrumento para analisar hesitação materna em vacinar em escala Likert, 

traduzido para o português (adaptado de Larson et al., (2015a); Opel et al., (2011)). 

Escala de Likert (1=discordo fortemente; 2= discordo; 3=nem concordo e nem discordo; 4= 

concordo; 5= concordo fortemente): 

L1. Vacinas são importantes para a saúde de minha criança. 

L2. Vacinas são efetivas. 

L3. Vacinar a minha criança é importante para a saúde de outras crianças em meu bairro. 

L4. Todas as vacinas infantis que são fornecidas pelo governo são benéficas. 

L5. Vacinas novas apresentam mais riscos do que as antigas. 

L6. Eu confio na informação que eu recebi sobre vacinas. 

L7. Vacinar é uma boa forma de proteger a minha criança de doenças. 

L8. Geralmente, eu sigo as orientações sobre vacinação que os profissionais de saúde que 

atendem minha criança recomendam. 

L9. Eu me preocupo com eventos adversos graves de vacinas. 

L10. Minha criança não precisa de vacinas para doenças que não são mais comuns atualmente. 

Fonte: adaptado de Larson et al., (2015a); Opel et al., (2011). 

4.6. Análise de dados 

Os dados foram digitados no Epi Info 7, analisados no software Stata®, versão 14 e 

descritos por meio da frequência absoluta e relativa, média e desvio padrão. Para as 

análises de fatores associados, foram utilizados modelos de regressão múltiplos. 

Para descrever os níveis de concordância entre os dados de vacinação do Sistema Juarez 

e as informações da caderneta de vacinação coletadas no inquérito vacinal, o teste de 

Kappa foi aplicado, sendo categorizado da seguinte forma: concordância quase perfeita 

quando o coeficiente Kappa foi ≥0,80; concordância substancial, 0,60 a 0,79; 

concordância moderada, 0,41 a 0,59; concordância regular, 0,21 a 0,40; e concordância 

ruim, quando o coeficiente Kappa foi <0,20. Além disso, o Sistema de Informação 

Geográfica foi utilizado para a descrição espacial dos dados de coberturas vacinais, 

calculadas para cada uma das 15 áreas de ponderação do município e utilizadas no 

desenho de mapas com sua distribuição. Para tanto, empregou-se o software QGIS 3.4.1 

sobre base cartográfica do IBGE (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2019). 
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Para a análise da situação vacinal atualizada, foram realizadas análises de regressão de 

Poisson de variância robusta bruta e ajustada. Após análise do modelo bruto, as 

variáveis com p <0,20 foram incluídas no modelo ajustado. Para permanecer no modelo 

final foi considerado nível de significância de 5%. Além disso, foram apresentadas 

razões de prevalência brutas e ajustadas e seus respectivos intervalos de confiança de 

95% por meio do software Stata®, versão 14. 

A análise do atraso vacinal foi apresentada através do método gráfico adaptado de 

Kaplan-Meier (AKMATOV et al., 2008; BABIRYE et al., 2012; DAYAN et al., 2006; 

FERREIRA et al., 2018; LAUBEREAU et al., 2002). A análise foi feita através do 

tempo até o evento (falha), sendo o evento definido como não receber a vacina na idade 

preconizada (FERREIRA et al., 2018; TAUIL et al., 2017). 

O ponto inicial foi o recebimento das duas primeiras vacinas do calendário, BCG e 

Hepatite B ao nascer. Foi dada continuidade à análise com as crianças elegíveis e, caso 

a criança não tenha recebido a dose da vacina seguinte na idade preconizada, ela foi 

censurada. O ponto final da análise foi o recebimento das doses de reforço no segundo 

ano de vida. Para a análise dos fatores associados ao atraso da vacinação, ou seja, o 

tempo desde o nascimento até a ocorrência do atraso da vacinação ou a ausência da 

vacinação, foi realizada a regressão dos riscos proporcionais de Cox. Inicialmente, a 

proporcionalidade foi verificada pelos resíduos de Schoenfeld. Para inclusão no modelo 

ajustado foram consideradas as variáveis com p <0,20, enquanto, para a permanência no 

modelo final, foi considerado o nível de significância de 5%.  

A análise da hesitação vacinal materna foi realizada a partir do escore construído com 

base na escala da hesitação vacinal (10-item Vaccine Hesitancy Scale). Para isso, foi 

realizada a avaliação da estrutura da escala por meio das análises fatoriais exploratórias 
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e análises fatoriais confirmatórias, por esse motivo, a amostra foi dividida 

aleatoriamente em duas. A primeira metade foi analisada por meio da análise fatorial 

exploratória, em que os fatores foram extraídos por meio da rotação Varimax. A 

segunda metade foi utilizada para validar a estrutura latente resultante, por meio de 

análise fatorial confirmatória, na qual o item carregou apenas os fatores designados pela 

análise exploratória (SHAPIRO et al., 2018). Além disso, o alfa de Cronbach foi 

utilizado para estimar a consistência interna. 

Ainda, a análise dos fatores associados à hesitação vacinal materna foi realizada por 

meio de regressões lineares simples e múltiplas, considerando como variável 

dependente o escore gerado pela hesitação vacinal em mães de crianças de até dois anos 

(LUYTEN; BRUYNEEL; VAN HOEK, 2019). As variáveis que apresentaram p <0,20 

na análise bruta foram escolhidas para o modelo ajustado, sendo incluídas por meio da 

estratégia forward, enquanto que para a permanência no modelo final foi assumido nível 

de significância de 5%.  

4.7. Considerações éticas 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, conforme as recomendações 

da Resolução nº 466 de 2012 - Conselho Nacional de Saúde para Pesquisa Científica em 

Seres Humanos (71253617.3.0000.5421) (Anexo 5). Foram entrevistadas e incluídas no 

estudo apenas as crianças cujas mães assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Anexo 6). Foram garantidos o sigilo e a confidencialidade dos dados e a 

utilização para fins científicos. 
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5. RESULTADOS 

5.1. Concordância entre os dados de imunização do Sistema Juarez e as 

informações da caderneta de vacinação e as coberturas vacinais em crianças 

de 12 a 24 meses. 

Do total de 450 crianças selecionadas pelo estudo, 4,7% foram excluídas, desta forma, 

429 crianças compuseram a amostra final (Figura 3).  

Figura 3. Processo de recrutamento e exclusão das crianças menores de dois anos de 

idade, Araraquara, São Paulo, 2018. 

 

Verificou-se concordância entre as duas fontes de dados, em proporção variável de 84,1 

a 99,1%. Houve mais doses registradas no cartão de vacinas do que no Sistema Juarez, 

sendo essa diferença menor que 5% para a maioria das vacinas (74,1%) (Tabela 2). 
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Tabela 2. Número de crianças vacinadas e concordância entre cadernetas de vacinação 

e Sistema Juarez (n=429). Araraquara, São Paulo, 2015. 

Vacina 
Caderneta de 

vacinação 

Sistema 

Juarez 

Diferença 

(%) 

Concordância 

(%) 

Coeficiente 

Kappa 
p-valora 

BCGb  428 429 -0,2 97,9 0,9 <0,001 

Hepatite B ao nascer 429 427 0,5 97,4 0,9 <0,001 

DTPc/Hibd/hepatite B – 

1a dose 
429 427 0,5 98,1 0,9 <0,001 

DTPc/Hibd/hepatite B – 

2a dose  
428 418 2,3 95,6 0,9 <0,001 

DTPc/Hibd/hepatite B – 

3a dose  
426 422 0,9 94,1 0,9 <0,001 

DTPc – reforço 415 406 2,1 92,2 0,9 <0,001 

Poliomielite – 1a dose  429 426 0,7 99,1 0,9 <0,001 

Poliomielite – 2a dose  428 423 1,2 97,2 0,9 <0,001 

Poliomielite – 3a dose  426 420 1,4 94,8 0,9 <0,001 

Poliomielite – reforço 417 487 -16,3 92,4 0,9 <0,001 

Rotavírus – 1a dose  424 421 0,7 97,8 0,9 <0,001 

Rotavírus – 2a dose  414 411 0,7 96,6 0,9 <0,001 

Pneumococo – 1a dose  429 425 0,9 97,9 0,9 <0,001 

Pneumococo – 2a dose  426 423 0,7 97,2 0,9 <0,001 

Pneumococo – reforço 424 391 7,7 84,1 0,8 <0,001 

Meningococo – 1a dose  425 424 0,2 95,5 0,9 <0,001 

Meningococo – 2a dose  422 422 0,0 92,8 0,9 <0,001 

Meningococo – reforço 413 404 2,1 94,6 0,9 <0,001 

Febre amarela 423 414 2,1 93,9 0,9 <0,001 

Hepatite A 427 409 4,2 93,6 0,9 <0,001 

Sarampo/caxumba/rubé

ola – 1a dose  
427 414 3,0 94,7 0,9 <0,001 

Sarampo/caxumba/rubé

ola – 2a dose  
354 381 -6,3 92,6 0,9 <0,001 

Varicela 393 379 3,3 95,7 0,9  <0,001 

a) p-valor do teste de Kappa 

b) BCG: bacilo de Calmette-Guérin 

c) DTP: difteria, tétano e coqueluche  

d) Hib: haemophilus influenzae tipo B 

O município de Araraquara apresentou coberturas vacinais de 86,1 a 100%. Ao se 

considerar o esquema completo, a cobertura da completude vacinal aos 12 meses de 

idade foi de 77,1%, enquanto para a completude vacinal aos 24 meses de idade, a 

cobertura foi de 68,8% (Figura 4). 
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Figura 4. Coberturas vacinais atualizadas por dose de vacinas e esquema completo aos 

12 e aos 24 meses de idade (n=429), Araraquara, São Paulo, 2018. 

 

As distribuições espaciais das coberturas vacinais não exibiram um padrão definido, 

com uma cobertura vacinal heterogênea: variação de 25,7 a 100%. Além disso, a 

maioria das áreas de ponderação apresentou uma cobertura vacinal acima de 78% aos 

12 meses; o que não se repetiu para o esquema aos 24 meses, quando essa cobertura se 

restringiu a apenas quatro áreas (Figura 5). 
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Figura 5. Distribuição espacial das coberturas da completude vacinal aos 12 e aos 24 

meses de idade, segundo área de ponderação do IBGE (n=429), Araraquara, São Paulo, 

2018. 

 

Nota: a) IBGE: fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
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5.2. Fatores associados à completude do calendário vacinal das crianças aos 

12 e 24 meses de idade. 

Para a avaliação dos fatores associados à completude vacinal, 62 crianças foram 

excluídas, pois não estavam acompanhadas pela mãe biológica (n = 44) ou não estavam 

de posse da caderneta de saúde da criança (n= 18). Assim, a amostra final contemplou 

388 crianças.  

Em relação às características socioeconômicas, demográficas e comportamentais das 

crianças que apresentaram o esquema vacinal completo: 37,89% (147/388) das mães 

tinham mais de 35 anos; 59,54% (231/388) autoreferiram brancas; 81,70% (317/388) 

viviam com companheiros; 63,92% (248/388) tinham entre 8 e 11 anos de estudo; 

84,79% (329/388) não recebiam benefícios do Bolsa Família; 49,47% (186/376) tinham 

renda familiar total <1.909 reais; 41,75% (163/388) tinham outro filho; 46,13% 

(179/388) eram católicas; 80,41% (312/388) não eram fumantes; e 70,88% (275/388) 

não consumiam álcool. Em relação aos filhos, 10,21% (39/382) nasceram com peso 

<2500g; 50,51% (196/388) eram do sexo feminino e 57,47% (223/388) frequentavam 

creche (Tabela 3). 
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Tabela 3. Completude do calendário vacinal de crianças de 12 e 24 meses de idade 

segundo características socioeconômicas, demográficas e comportamentais, Araraquara-

SP, 2018. 

 N 

Esquema vacinal completo 

12 meses 24 meses 

Sim 

(%) 

RP bruta 

(95%IC) 

Sim 

(%) 

RP bruta 

(95%IC) 

Idade da mãe      

   <30 anos 104 79,81 1 70,19 1 

   30 a 35 anos 137 76,64 0,96 (0,84-1,10) 69,34 0,99 (0,83-1,17) 

   >35 anos 147 75,51 0,95 (0,83-1,08) 67,35 0,96 (0,81-1,14) 

Raça/cor da mãe      

   Branca 231 76,19 1 65,80 1 

   Não branca 157 78,34 1,03 (0,92-1,15) 73,25 1,11 (0,97-1,27) 

Situação conjugal      

Sem parceiro 71 78,87 1 73,24 1 

Com parceiro 317 76,66 0,97 (0,85-1,11) 67,82 0,93 (0,79-1,09) 

Escolaridade da mãe      

<8 anos 31 83,87 1 74,19 1 

8 a 11 anos 248 76,21 0,91 (0,77-1,08) 69,35 0,93 (0,75-1,17) 

>11 anos 109 77,06 0,92 (0,76-1,11) 66,06 0,89 (0,69-1,14) 

Programa de transferência de renda 

- Bolsa Família 
     

Não 329 77,51 1 68,09 1 

Sim 59 74,58 0,96 (0,82-1,13) 72,88 1,07 (0,90-1,27) 

Renda familiar total      

<1909 reais 186 80,11 1 72,58 1 

1909 a 4770 reais 141 70,21 0,88 (0,77-1,00) 63,12 0,87 (0,74-1,01) 

4771 a 7632 reais 25 92,00 1,15 (1,00-1,32) 80,00 1,10 (0,89-1,37) 

> 7632 reais 24 75,00 0,94 (0,73-1,19) 62,5 0,86 (0,62-1,19) 

Outras crianças      

Nenhuma 132 75,00 1 63,64 1 

1 criança 162 81,48 1,09 (0,96-1,23) 75,31 1,18 (1,01-1,38) 

≥2 crianças 94 72,34 0,96 (0,82-1,13) 64,89 1,02 (0,84-1,24) 

Peso da criança ao nascer (kg)      

<2500 39 74,36 1 71,79 1 

≥2500 343 77,55 1,04 (0,86-1,26) 68,51 0,95 (0,77-1,18) 

Sexo da criança      

Feminino 196 78,06 1 69,90 1 

Masculino 192 76,04 0,97 (0,87-1,09) 67,71 0,97 (0,85-1,11) 

Crença / religião da mãe      

Sem religião / ateu 21 85,71 1 76,19 1 

Protestante 143 77,62 0,91 (0,74-1,10) 67,83 0,89 (0,68-1,16) 

Católico 179 77,65 0,91 (0,75-1,10) 70,95 0,93 (0,72-1,20) 

Umbanda/Candomblé 7 85,71 1,00 (0,70-1,42) 71,43 0,94 (0,55-1,59) 

Doutrina espírita 22 68,18 0,79 (0,57-1,11) 59,09 0,78 (0,51-1,18) 

Outras religiões 16 62,50 0,73 (0,48-1,11) 56,25 0,74 (0,45-1,21) 

Hábito de fumar da mãe      

Nunca 312 77,24 1 68,59 1 

Ex-fumante 21 61,90 0,80 (0,57-1,13) 61,90 0,90 (0,64-1,27) 

Fumante atual 55 81,82 1,06 (0,92-1,22) 72,73 1,06 (0,89-1,27) 

Consumo de álcool da mãe      

Não 275 77,82 1 69,45 1 

< Uma vez por semana 76 73,68 0,95 (0,82-1,10) 65,79 0,95 (0,79-1,13) 

≥ Uma vez por semana 37 78,38 1,01 (0,84-1,21) 70,27 1,01 (0,81-1,27) 

Inserção da criança em creche / 

escola nos primeiros dois anos de 

vida 

     

Não 165 75,15 1 64,24 1 
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Sim 223 78,48 1,04 (0,93-1,17) 72,20 1,12 (0,98-1,29) 

Quanto aos aspectos relacionados aos serviços de saúde: 45,10% (175/388) relataram ter 

excelente relacionamento com os profissionais de saúde e 94,33% (366/388) relataram 

tempo médio <30 minutos entre a residência e a unidade de saúde. Já em relação às 

características de saúde da mãe: 67,27% (261/388) compareceram a consulta médica 

nos últimos seis meses; 95,76% (361/377) fizeram ≥6 consultas de pré-natal; 94,59% 

(367/388) não tiveram depressão pós-parto e 87,37% (339/388) não tiveram problemas 

no parto ou puerpério. Quanto às crianças, 45,88% (178/388) estavam cadastradas no 

Centro de Saúde; 49,48% (192/388) foram acompanhados apenas no sistema público de 

saúde nos primeiros dois anos de vida; 59,27% (227/383) receberam aleitamento 

materno exclusivo por <6 meses e 11,10% (43/388) foram hospitalizados nos primeiros 

anos de vida (Tabela 4). 

Tabela 4. Completude do calendário vacinal de crianças de 12 e 24 meses segundo 

aspectos relacionados aos serviços de saúde e estado de saúde, Araraquara-SP, 2018. 

 N 

Esquema vacinal completo 

12 meses 24 meses 

Sim 

(%) 

RP bruta 

(95%IC) 

Sim 

(%) 

RP bruta 

(95%IC) 

Relação da mãe com os profissionais 

de saúde da Unidade de Saúde 
     

   Excelente 175 76,00 1 69,71 1 

   Boa 159 76,73 1,01 (0,90-1,14) 66,04 0,95 (0,82-1,10) 

   Razoável 33 78,79 1,04 (0,85-1,26) 72,73 1,04 (0,83-1,31) 

   Ruim 14 85,71 1,13 (0,90-1,42) 78,57 1,13 (0,84-1,51) 

   Indiferente 7 85,71 1,13 (0,82-1,54) 71,43 1,02 (0,63-1,65) 

Tempo médio entre a residência e a 

unidade de saúde 
     

≥ 30 minutos 22 72,73 1 63,64 1 

<30 minutos 366 77,32 1,06 (0,82-1,38) 69,13 1,09 (0,79-1,50) 

Tipo de serviço em que a criança 

está cadastrada 
     

ESF 173 80,35 1 70,52 1 

Centro de Saúde 178 71,91 0,89 (0,79-1,01) 64,61 0,92 (0,79-1,06) 

Clínica privada 37 86,49 1,08 (0,93-1,25) 81,08 1,15 (0,96-1,38) 

Tipo de Unidade de Saúde que a 

criança foi acompanhada nos 

primeiros dois anos de vida 

     

Somente público 192 78,13 1 70,83 1 

Somente privado 67 80,60 1,03 (0,90-1,20) 68,66 0,97 (0,80-1,17) 

Público e privado (misto) 129 73,64 0,94 (0,83-1,07) 65,89 0,93 (0,80-1,08) 

Consulta médica da mãe nos últimos      
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seis meses 

Não 127 74,02 1 66,93 1 

Sim 261 78,54 1,06 (0,94-1,20) 69,73 1,04 (0,90-1,21) 

Consultas pré-natais      

< 6 consultas 16 68,75 1 56,25 1 

≥ 6 consultas 361 77,84 1,13 (0,81-1,58) 69,53 1,24 (0,80-1,92) 

Não sei / não lembro 10 - - - - 

Não se aplica 1 - - - - 

Tempo de aleitamento materno 

exclusivo 
     

<6 meses 227 75,77 1 66,52 1 

≥6 meses 156 78,85 1,04 (0,93-1,16) 71,79 1,08 (0,94-1,23) 

Depressão pós-parto      

Não 367 76,57 1 68,12 1 

Sim 21 85,71 1,12 (0,93-1,34) 80,95 1,20 (0,95-1,48) 

Problemas de saúde da mãe durante 

o parto ou nos primeiros sete dias 
     

Não 339 74,93 1 66,67 1 

Sim 49 91,84 1,22 (1,10-1,35) 83,67 1,25 (1,09-1,45) 

Hospitalização infantil nos 

primeiros dois anos de vida 
     

Não 345 77,39 1 69,86 1 

Sim 43 74,42 0,96 (0,80-1,16) 60,47 0,87 (0,67-1,11) 

 

Em relação à vacinação: 69,60% (270/388) das mães apresentaram a caderneta de saúde 

da criança sem nenhum dano; 82,41% (314/381) receberam orientações dos 

profissionais de saúde sobre a vacinação no pré-natal ou após o parto; 91,15% 

(350/384) vacinaram seus filhos em uma rede pública; 59,43% (230/387) estavam 

dispostos a esperar <30 minutos para se vacinar; 97,16% (377/388) tinham o hábito de 

vacinar nas campanhas; 64,58% (248/384) logo levaram seu filho para vacinar quando 

uma nova vacina estava disponível; 87,37% (339/388) não atrasaram nenhuma vacina 

propositalmente ou deixaram de vacinar; 95,36% (370/388) não pararam de vacinar por 

causa de alguma informação; 81,44% (316/388) achavam que deveriam ter mais vacinas 

disponíveis; 75,51% (293/388) não relataram nenhuma reação adversa à vacina em seu 

filho; 54,64% (212/388) tinham como principal fonte de informação outras pessoas e 

não profissionais de saúde (Tabela 5). 
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Tabela 5. Completude do calendário vacinal de crianças de 12 e 24 meses segundo 

aspectos relacionados aos serviços de saúde e estado de saúde, Araraquara-SP, 2018. 

 
 

N 

Esquema vacinal completo 

12 meses 24 meses 

Sim 

(%) 

RP bruta 

(95%IC) 

Sim 

(%) 

RP bruta 

(95%IC) 

Condição da caderneta de saúde da 

criança 
     

Com duas ou mais rasuras e/ou 

amassado e/ou sujeira 
45 75,56 1 71,11 1 

Com apenas uma rasura ou um 

amassado ou uma sujeira 
73 75,34 1,00(0,81-1,23) 68,49 0,96(0,75-1,23) 

Sem qualquer rasura, amassado ou 

sujeira 
270 77,78 1,02(0,86-1,23) 68,52 0,96(0,79-1,18) 

Orientação de profissionais de saúde 

durante o pré-natal ou após o parto 

sobre a vacinação do seu filho 

     

Não 67 64,18 1 55,22 1 

Sim 314 79,30 1,24(1,02-1,49) 71,02 1,29(1,02-1,61) 

Não sei / não lembro 7 - - - - 

Local de vacinação      

Unidade de Saúde Pública 350 76,29 1 68,86 1 

Clínica privada 34 82,35 1,08(0,91-1,27) 67,65 0,98(0,77-1,25) 

Não sabe 4 - - - - 

Reação adversa a alguma vacina      

Não 293 81,57 1 72,70 1 

Sim 95 63,16 0,77(0,66-0,91) 56,84 0,78(0,65-0,94) 

Tempo máximo disposto a esperar 

para aplicar uma vacina 
     

Menos de 30 minutos 230 77,83 1 68,26 1 

30-60 minutos 76 78,95 1,01(0,89-1,16) 75,00 1,10(0,94-1,29) 

Mais de 60 minutos 81 72,84 0,94(0,81-1,09) 64,20 0,94(0,78-1,13) 

Não sabe 1 - - - - 

Hábito de vacinar em campanha      

Não 11 63,64 1 36,36 1 

Sim 377 77,45 1,22(0,78-1,91) 69,76 1,92(0,87-4,21) 

Atitude frente a uma nova vacina      

Logo leva para vacinar 248 77,42 1 70,16 1 

Prefere esperar 136 75,74 0,98(0,87-1,10) 65,44 0,93(0,80-1,08) 

Não sabe 4 - - - - 

Atraso proposital ou decisão de não 

vacinar 
     

Não 339 79,94 1 71,09 1 

Sim 49 57,14 0,71(0,56-0,92) 53,06 0,75(0,57-0,98) 

Fonte de informação mais usada 

para saber sobre a vacina 
     

Profissional de Saúde 176 78,98 1 71,02 1 

Outros 212 75,47 0,96(0,86-1,06) 66,98 0,94(0,82-1,08) 

Deixou de vacinar seu filho por 

alguma informação que obteve 
     

Não 370 76,76 1 68,65 1 

Sim 18 83,33 1,09(0,88-1,34) 72,22 1,05(0,78-1,41) 

Deveria ter mais vacinas disponível      

Não 72 69,44 1 62,50 1 

Sim 316 78,80 1,13(0,96-1,34) 70,25 1,12(0,93-1,36) 
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Na análise não ajustada para a completude do esquema vacinal em crianças aos 12 

meses de idade, as variáveis que apresentaram p-valor <0,20, ou seja, aquelas 

consideradas para o modelo múltiplo, foram: renda familiar total (1909 a 4770 reais: 

RP: 0,88; IC95%: 0,77;1,00, e, 4771 a 7632 reais: RP: 1,15; IC95%: 1,00;1,32); 

crença/religião materna (Espírita - RP: 0,79; IC95%: 0,57;1,11, e, Outras religiões: RP: 

0,73; IC95%: 0,48;1,11); mães que tiveram outro filho (RP: 1,09; IC95%: 0,96;1,23); 

raça/cor autorreferida da mãe (RP: 1,03; IC95%: 0,92;1,15); tipo de serviço em que a 

criança está cadastrada (RP: 0,89; IC95%: 0,79;1,01); problemas de saúde da mãe 

durante o parto ou nos primeiros sete dias (RP: 1,22; IC 95%: 1,10;1,35); reação 

adversa anterior a qualquer vacina (RP: 0,77; IC 95%: 0,66;0,91 ); atraso da vacinação 

intencional ou não vacinação (RP: 0,71; IC95%: 0,56;0,92); orientação profissional 

sobre vacinação durante o pré-natal ou após o parto (RP: 1,24; IC95%: 1,02;1,49); e, 

mães que perceberam a necessidade de mais vacinas (RP: 1,13; IC95%: 0,96;1,34) 

(Tabela 3, Tabela 4, Tabela 5). 

Já na análise não ajustada para a completude do esquema vacinal em crianças aos 24 

meses de idade, as variáveis com o p-valor <0,20 foram: renda familiar total (RP: 0,87; 

IC 95%: 0,74;1,01); mães que tiveram outro filho (RP: 1,18; IC95%: 1,01;1,38); 

raça/cor autorreferida da mãe (RP: 1,11; IC 95%: 0,97;1,27); inserção da criança na 

creche/escola (RP: 1,12; IC95%: 0,98;1,29); tipo de serviço em que a criança está 

cadastrada (RP: 1,15; IC95%: 0,96;1,38); problemas de saúde da mãe durante o parto ou 

nos primeiros sete dias (RP: 1,25; IC95%: 1,09;1,45); reação adversa anterior a 

qualquer vacina (RP: 0,78; IC 95%: 0,65;0,94); atraso vacinal intencional ou não 

vacinação (RP: 0,75; IC 95%: 0,57;0,98); orientação profissional sobre vacinação 

durante o pré-natal ou pós-parto (RP: 1,29; IC95%: 1,02;1,61); e, depressão pós-parto 

(RP: 1,20; IC95%: 0,95;1,48) (Tabela 3, Tabela 4, Tabela 5). 
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No modelo final, as exposições a seguir demonstraram estar associadas à completude do 

esquema vacinal, independentemente das outras variáveis. Aos 12 meses, a completude 

do calendário vacinal foi maior entre os filhos de mães que receberam orientações dos 

profissionais de saúde sobre a vacinação (RP: 1,21; IC95%: 1,01;1,45) e aqueles que 

tiveram problemas de saúde materna durante o parto ou nos primeiros sete dias (RP: 

1,27; IC95%: 1,15;1,45). Entretanto, filhos de mulheres que relataram episódio anterior 

de reação adversa a alguma vacina apresentaram menos completude do esquema vacinal 

(RP = 0,79 IC95%: 0,67;0,93). Aos 24 meses, a completude do esquema vacinal foi 

maior entre os filhos de mães que receberam orientações dos profissionais de saúde 

sobre a vacinação (RP: 1,27; IC95%: 1,02;1,60) e aqueles que tiveram problemas de 

saúde materna durante o parto ou nos primeiros sete dias (RP: 1,31; IC95%: 1,14; 1,50). 

Contudo, filhos de mulheres que relataram episódio anterior de reação adversa a alguma 

vacina apresentaram menos completude do esquema vacinal (RP: 0,80; IC95%: 

0,67;0,97) (Tabela 6). 

Tabela 6. Modelo final para investigar os fatores associados à completude do esquema 

vacinal de crianças aos 12 e 24 meses de idade, Araraquara-SP, 2018. 

 

Esquema vacinal completo 

12 meses 24 meses 

RP ajustada 

(95%IC) 

RP ajustada 

(95%IC) 

Orientação de profissionais de saúde durante o pré-

natal ou após o parto sobre a vacinação do seu filho 
  

Não 1 1 

Sim 1,21 (1,01-1,45) 1,27 (1,02-1,60) 

Reação adversa a alguma vacina   

Não 1 1 

Sim 0,79 (0,67-0,93) 0,80 (0,67-0,97) 

Problemas de saúde da mãe durante o parto ou nos 

primeiros sete dias 
  

Não 1 1 

Sim 1,27 (1,15-1,41) 1,31 (1,14-1,50) 
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5.3. Fatores associados ao atraso vacinal em crianças de até dois anos. 

Das 429 crianças que apresentaram a caderneta de saúde da criança, 41 foram excluídas 

por ocasião de não ter sido a mãe a responsável por responder a entrevista, dessa forma 

388 crianças foram incluídas no estudo, 88,66% (n = 344; IC95%: 85,5-91,8) 

apresentaram atraso vacinal. 

Ainda, 37,79% (130/344) das mães tinham >35 anos; 59,30% (204/344) auto referiram 

brancas; 80,52% (277/344) viviam com companheiro; 64,53% (222/344) tinham entre 8 

e 11 anos de estudo; 46,51% (160/344) auto referiram católico; 50,15% (167/333) 

tinham renda familiar <1.909 reais; 65,7% (226/344) tinham outro filho e 57,27% 

(197/344) o filho frequentava creche. 

Além disso, 99,42% (342/344) fizeram ≥6 consultas de pré-natal; 81,12% (275/339) 

receberam orientações de profissionais de saúde sobre vacinação no pré-natal ou após o 

parto; 89,53% (308/344) não tiveram problemas no parto ou puerpério; 86,05% 

(296/344) relataram ter uma boa relação com os profissionais de saúde; 58,02% 

(199/343) estavam dispostos a esperar <30 minutos para dar a vacina à criança; 50% 

(172/344) das crianças foram acompanhadas apenas em unidade pública de saúde; 

74,71% (257/344) relataram ter experimentado pelo menos um episódio anterior de 

reação adversa à vacina; 54,07% (186/344) tinham como principal fonte de informação 

outras pessoas e não profissionais de saúde; 96,80% (333/344) tinham o hábito de 

vacinar nas campanhas; 86,34% (297/344) não atrasaram nenhuma vacina 

propositalmente ou não pararam de vacinar; 88,08% (303/344) não foram internados 

nos primeiros anos de vida. 
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A Figura 6 mostra a proporção de crianças com vacinação em tempo oportuno (sem 

atraso) a cada mês de vacinação e dose da vacina. Observa-se que a proporção de 

atrasos ocorre principalmente a partir do sexto mês de idade, com atraso significativo na 

vacinação contra febre amarela (aos 9 meses) e nas doses de reforço. 

Figura 6. Proporção de crianças com vacinação oportuna em cada momento da 

vacinação, Araraquara, SP, 2018. 

 

a) BCG - vaccina Calmette-Guérin bacillus; b) Pentavalente - Toxóide diftérico, Toxóide tetânico e 

Antígeno pertussis (DPT), Haemophilus influenzae tipo b (Hib)  e hepatite B (HEP B); c) Polio - Vacina 

Inativada Poliomielite (VIP); d) Pneumocócica conjugada 10-valente (VPC10); e) SCR - vacina sarampo, 

caxumba e rubéola ; f) R DTP – Toxóide diftérico, Toxóide tetânico e Antígeno pertussis; g) R Polio - 

vacina oral poliomielite (VOP); g) Vacina tetraviral  - SCR e varicela. 

* 1ª – Primeira dose 

** 2ª – Segunda dose 

*** 3ª - Terceira dose 

**** R – Reforço 

As análises não ajustadas do atraso vacinal segundo características socioeconômicas e 

demográficas, pré-natal e parto, saúde da criança, frequência à creche e serviços de 

saúde e os aspectos relacionados à vacinação são apresentadas nas tabelas de 7 a 9. 

Dessa forma, foram consideradas para o modelo ajustado, as variáveis: estado civil 

materno (Hazard Ratio (HR): 0,79 p = 0,099); renda familiar (HR: 0,66 p = 0,086); 

orientações sobre vacinação no pré-natal (HR: 0,83 p = 0,187 ); problemas de saúde 

materna durante o parto ou nos primeiros sete dias (HR: 0,67 p = 0,023); aleitamento 
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materno exclusivo até os 6 meses de idade (HR; 0, 79 p = 0,033); hospitalização no 

primeiro ano de vida (HR: 1,51 p = 0,013); relação com o profissional de saúde (p = 

0,070); tempo máximo que a mãe deseja aguardar a vacinação no serviço (HR: 1,20 p = 

0,179); e atraso proposital ou decisão de não vacinar a criança (H: 1,62 p = 0,002) por 

apresentarem p-valor <0,20. 

Tabela 7. Parâmetros do modelo de Cox não ajustados para o tempo até o retardo da 

vacinação, segundo características socioeconômicas e demográficas, Araraquara, SP, 

2018. 

Variáveis N (%) Hazard Ratio 95% CI 

Idade da mãe    

<30 anos 104(26,8) Referência  

30 a 35 anos 137(35,3) 0,94 0,72-1,23 

>35 anos 147(37,9) 0,91 0,70-1,19 

Raça/cor da mãe    

Branca 231(59,5) Referência  

Não branca 157(40,5) 0,94 0,76-1,17 

Situação conjugal    

Sem parceiro 71(18,3) Referência  

Com parceiro 317(81,7) 0,79 0,61-1,04 

Escolaridade da mãe    

<8 anos 31(8,0) Referência  

8 11 anos 248(63,9) 0,95 0,65-1,41 

>11 anos 109(28,1) 0,86 0,57-1,31 

Crença/religião da mãe    

Sem religião / ateu 21(5,4) Referência  

Protestante 143(36,9) 0,94 0,57-1,54 

Católico 179(46,1) 0,96 0,59-1,56 

Umbanda/Candomblé 7(1,8) 0,98 0,39-2,47 

Doutrina espírita 22(5,7) 0,84 0,44-1,61 

Outras religiões 16(4,1) 1,31 0,66-2,57 

Renda familiar total    

<1909 reais 186(49,5) Referência  

1909 a 4770 reais 141(37,5) 0,97 0,77-1,22 

4771 a 7632 reais 25(6,6) 0,66 0,41-1,06 

>7632 reais 24(6,4) 0,98 0,63-1,53 

Outras crianças    

Nenhuma 132(34,0) Referência  

1 criança 162(41,8) 1,06 0,83-1,34 

≥2 crianças 94(24,2) 1,16 0,87-1,53 

Inserção da criança em creche / escola nos 

primeiros dois anos de vida 

  
 

Não 165(42,5) Referência  

Sim 223(57,5) 0,93 0,75-1,15 

Tabela 8. Parâmetros do modelo de Cox não ajustados para o tempo até o retardo da 

vacinação, segundo características do pré-natal materno-infantil, Araraquara, SP, 2018. 
   Variáveis N (%) Hazard Ratio 95% CI 

Total de consultas pré-natal    
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< 6 consultas 16(4,2) Referência  

 ≥ 6 consultas 361(95,8) 0,98 0,59-1,65 

Orientação de profissionais de saúde durante o 

pré-natal ou após o parto sobre a vacinação do 

seu filho 

   

Não 67(17,6) Referência  

Sim 314(82,4) 0,83 0,63-1,09 

Problemas de saúde da mãe durante o parto ou 

nos primeiros sete dias 
   

Não 339(87,4) Referência  

Sim 49(12,6) 0,67 0,47-0,95 

Peso da criança ao nascer (kg)    

<2500  39(10,2) Referência  

≥2500 343(89,8) 0,93 0,65-1,31 

Sexo da criança    

Feminino 196(50,5) Referência  

Masculino 192(49,5) 1,05 0,85-1,29 

Tempo aleitamento materno exclusivo    

<6 meses 227(59,3) Referência  

 ≥ 6 consultas 156(40,7) 0,79 0,63-0,98 

Hospitalização infantil nos primeiros dois anos 

de vida 

  
 

Não 345(88,9) Referência  

Sim 43(11,1) 1,51 1,09-2,09 

Tabela 9. Parâmetros do modelo de Cox não ajustados para o tempo até o retardo da 

vacinação, segundo características do acesso, uso e relação da mãe da criança com os 

serviços de saúde, Araraquara, SP, 2018. 
Variáveis N (%) Hazard Ratio 95% CI 

Relação da mãe com os profissionais de saúde da 

Unidade de Saúde 
   

Excelente 175(45,1) Referência  

Bom 159(41,0) 1,22 0,97-1,53 

Razoável 33(8,5) 1,11 0,74-1,66 

Ruim 14(3,6) 1,66 0,96-2,88 

Indiferente 7(1,8) 0,81 0,36-1,83 

Tipo de Unidade de Saúde que a criança foi 

acompanhada nos primeiros dois anos de vida 
 Referência  

Somente público 192(49,5) 0,99 0,74-1,34 

Somente privado 67(17,3) 0,91 0,71-1,15 

Público e Privado (misto) 129(33,2)   

Reação adversa a alguma vacina    

Não 293(75,5) Referência  

Sim 95(24,5) 1,07 0,84-1,37 

Tempo máximo disposto a esperar para aplicar uma 

vacina 
   

Menos de 30 minutos 230(59.4) Referência  

30-60 minutos 76(19.6) 1,2 0,92-1,58 

Mais de 60 minutos 81(20.9) 1,14 0,87-1,49 

Fonte de informação mais usada para saber sobre a 

vacina 
   

Profissional de Saúde 176(45,4) Referência  

Outros 212(54,6) 1,06 0,85-1,31 

Hábito de vacinar em campanha    

Não 11(2,8) Referência  

Sim 377(97,2) 0,84 0,46-1,53 

Atraso proposital ou decisão de não vacinar    

Não 339(87,4) Referência  

Sim 49(12,6) 1,62 1,19-2,21 
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Ainda, as variáveis que permaneceram associadas ao atraso vacinal, no modelo 

ajustado, foram: problemas de saúde da mãe durante o parto ou nos primeiros sete dias 

(HR: 0,68; IC95%: 0,48-0,96); hospitalização da criança nos primeiros dois anos de 

vida (HR: 1,52; IC 95%: 1,10-2,11); relação ruim da mãe com os profissionais de saúde 

da unidade de saúde (HR: 1,75; IC 95%: 1,01-3,03); atraso proposital ou decisão de não 

vacinar a criança (HR: 1,56; IC 95%: 1,14-2,13) (Tabela 10). O modelo apresentou 

proporcionalidade de riscos pelo teste residual de Schoenfeld (p = 0,241). 

Tabela 10. Parâmetros do Cox ajustados para o tempo até o retardo da vacinação, 

Araraquara, SP, 2018. 
Variáveis Hazard Ratio 95% CI 

Problemas de saúde da mãe durante o parto ou nos primeiros 

sete dias 
  

Não Referência 

Sim 0,68 0,48-0,96 

   

Hospitalização infantil nos primeiros dois anos de vida   

Não Referência 

Sim 1,52 1,10-2,11 

   

Relação da mãe com os profissionais de saúde da Unidade de 

Saúde 
  

Excelente Referência 

Bom 1.23 0.97-1.54 

Razoável 1.15 0.77-1.73 

Ruim 0.85 0.37-1.92 

Indiferente 1.75 1.01-3.03 
Atraso proposital ou decisão de não vacinar   

Não Referência 

Sim 1,56 1,14-2,13 

 

5.4. Fatores associados à hesitação vacinal materna. 

A Figura 7 mostra a distribuição das respostas relacionadas à escala da hesitação 

vacinal: os tons de vermelho representam o comportamento negativo, os tons de cinza, 

neutro e os tons de verde, positivos. Grande parte das mães apresentou comportamento 

positivo em relação aos itens: L1 - As vacinas são importantes para a saúde do meu 

filho (99,5%); L2 - As vacinas são eficazes (97,7%); L3 - Ter meu filho vacinado é 



81 
 

importante para a saúde de outras pessoas na minha comunidade (94,9%); L4 - Todas as 

vacinas infantis oferecidas pelo governo são benéficas (93,0%); L6 - Confio nas 

informações que recebo sobre vacinas do programa de imunizações (93,1%); L7 - 

Tomar vacinas é uma boa forma de proteger meu filho de doenças (99,3%) e; L8 - 

Geralmente faço o que meu médico recomenda sobre vacinas para meu filho (97,2%). 

Por outro lado, algumas mães mostraram atitudes negativas em relação aos itens L5 - 

Novas vacinas trazem mais riscos do que as antigas (50,8%); L9 - Preocupo-me com os 

graves efeitos adversos das vacinas (92,0%), e; L10 - Meu filho não precisa mais de 

vacinas para doenças que não são mais comuns (93,5%).  

Figura 7. Distribuição das respostas de hesitação vacinal em mães de crianças de até 

dois anos de idade, segundo o comportamento, negativo (vermelho escuro e vermelho), 

neutro (cinza) e positivo (verde escuro e verde), (n = 388) Araraquara, SP, 2018. 

 

A análise da consistência interna encontrou um alfa de Cronbach de 80,1%, indicando 

uma boa consistência do instrumento. Ainda, a Tabela 11 apresenta os resultados da 

análise fatorial exploratória e confirmatória dos itens da escala de hesitação vacinal. 

Considerou-se que o item 10 não correspondia a nenhum dos fatores. Para os demais, 
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foram identificados dois fatores com autovalores de 3,90 para o fator um (falta de 

confiança) e 1,21 para o fator dois (riscos). 

Tabela 11. Parâmetros da análise fatorial exploratória e confirmatória da hesitação 

vacinal em mães de crianças de até dois anos de idade, (n = 388) Araraquara, SP, 2018. 

  
Análise fatorial 

exploratória 

Análise fatorial 

confirmatória 

 
Falta de 

confiança 
Risco 

Falta de 

confiança 
Risco 

L1. As vacinas são importantes para a saúde do 

meu filho. 
0,813 -0,434 0,855 - 

L2. As vacinas são eficazes. 0,805 0,047 0,867 - 

L3. Ter meu filho vacinado é importante para a 

saúde de outras pessoas na minha comunidade. 
0,740 0,099 0,680 - 

L4. Todas as vacinas infantis oferecidas pelo 

governo são benéficas.  
0,622 0,301 0,658 - 

L5. Novas vacinas trazem mais riscos do que as 

antigas.  
0,088 0,806 - 0,785 

L6. Confio nas informações que recebo sobre 

vacinas do programa de imunizações.  
0,630 0,250 0,541 - 

L7. Tomar vacinas é uma boa forma de proteger 

meu filho de doenças.  
0,862 -0,063 0,860 - 

L8. Geralmente faço o que meu médico recomenda 

sobre vacinas para meu filho.  
0,674 0,047 0,683 - 

L9. Preocupo-me com os graves efeitos adversos 

das vacinas.  
-0,236 0,607 - 0,785 

As tabelas 12 a 14 apresentam a análise fatorial associada à hesitação vacinal para 

ambos os componentes: “falta de confiança” e “percepção de risco” das vacinas. 

A renda familiar foi associada a maior confiança nas vacinas (2 a 5 salários mínimos: β: 

-0,16 p-valor: <0,01; e, acima de 8 salários mínimos: β: -0,32 p-valor: <0,01) e menor 

percepção do risco das vacinas (2 a 5 salários mínimos: β: -0,17 p-valor: 0,03; e, 5 a 8 

salários mínimos: β de -0,31 p-valor: 0,03). Enquanto a presença de outros filhos, 

independente da ordem de nascimento, na família (β: 0,21 p-valor <0,01) foi associada à 

menor confiança nas vacinas. 
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Tabela 12. Parâmetros dos modelos de regressão linear não ajustados e ajustados para 

os fatores de falta de confiança e percepção de risco de hesitação vacinal em mães de 

crianças de até dois anos de idade, de acordo com características socioeconômicas e 

demográficas (n = 388), Araraquara, SP, 2018. 

 

Fator 1: Falta de confiança Fator 2: Percepção do risco 

Média 

(DP) 

Modelo não 

ajustado 

Modelo 

ajustado 
Média 

(DP) 

Modelo não 

ajustado 

Modelo 

ajustado 

 β 
P-

valor 
β 

P-

valor 
β 

P-

valor 
β 

P-

valo

r 

Idade da mãe           

<30 anos 
1,57 

(0,04) 
Ref.    

3,62 

(0,07) 
Ref.    

30 a 35 anos 
1,44 

(0,04) 
-0,12 0,04 - - 

3,61 

(0,06) 
-0,01 0,89 - - 

>35 anos 
1,44 

(0,04) 
-0,12 0,03 - - 

3,48 

(0,06) 
-0,14 0,10 - - 

Raça/cor da mãe           

Branca 
1,42 

(0,03) 
Ref.    

3,55 

(0,04) 
Ref.    

Não branca 
1,55 

(0,04) 
0,13 0,01 - - 

3,60 

(0,06) 
0,05 0,48 - - 

Situação conjugal           

Sem parceiro 
1,60 

(0,05) 
Ref.    

3,70 

(0,09) 
Ref.    

Com parceiro 
1,45 

(0,02) 
-0,15 0,01 - - 

3,54 

(0,04) 
-0,17 0,07 - - 

Escolaridade da mãe           

<8 anos 
1,61 

(0,07) 
Ref.    

3,68 

(0,11) 
Ref.    

8 a 11 anos 
1,52 

(0,03) 
-0,09 0,29 - - 

2,59 

(0,05) 
-0,09 0,51 - - 

>11 anos 
1,35 

(0,04) 
-0,26 <0,01 - - 

3,49 

(0,06) 
-0,19 0,18 - - 

Renda familiar total           

<2 SM* 
1,59 

(0,03) 
Ref.    

3,64 

(0,05) 
Ref.    

2 a 5 SM 
1,41 

(0,04) 
-0,18 <0,01 -0,16 <0,01 

3,51 

(0,06) 
-0,13 0,09 -0,17 0,03 

5 a 8 SM 
1,41 

(0,09) 
-0,18 0,06 -0,08 0,37 

3,34 

(0,10) 
-0,30 0,04 -0,31 0,03 

>8 SM 
1,23 

(0,08) 
-0,36 <0,01 -0,32 <0,01 

3,54 

(0,16) 
-0,10 0,52 -0,13 0,37 

Outras crianças           

Nenhuma 
1,38 

(0,03) 
Ref.    

3,62 

(0,06) 
Ref.    

1 criança 
1,47 

(0,04) 
0,08 0,12 0,09 0,07 

3,49 

(0,05) 
-0,13 0,11 - - 

≥2 crianças 
1,62 

(0,05) 
0,24 <0,01 0,21 <0,01 

3,63 

(0,07) 
0,01 0,94 - - 

Crença / religião da 

mãe 
          

Sem religião / ateu 
1,49 

(0,09) 
Ref.    

3,52 

(0,15) 
Ref.    

Protestante 1,58 

(0,04) 
0,09 0,40 - - 

3,55 

(0,06) 
0,03 0,86 - - 

Católico 1,40 

(0,03) 
-0,09 0,41 - - 

3,58 

(0,05) 
0,06 0,71 - - 

Umbanda/Candomblé 1,43 

(0,21) 
-0,06 0,76 - - 

3,71 

(0,29) 
0,19 0,53 - - 

Doutrina espírita 1,42 -0,07 0,62 - - 3,54 0,02 0,92 - - 
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(0,12) (0,14) 

Outras religiões 1,45 

(0,11) 
-0,04 0,77 - - 

3,56 

(0,21) 
0,04 0,87 - - 

*SM = Salário Mínimo 

Nota: DP = desvio padrão; β = coeficiente de regressão; Ref. = Categoria de referência. 

O bom relacionamento com os profissionais de saúde foi associado a maior confiança 

nas vacinas (β: -0,22 p-valor <0,02) e menor percepção do risco das vacinas (β: -0,34 p-

valor 0,03). Enquanto a disponibilidade para aguardar a aplicação da vacina (de 30 a 60 

minutos: β: -0,16 p-valor <0,01; mais de 60 minutos: β: -0,27 p-valor <0,01) e o hábito 

de vacinação em campanhas (β: -0,54 p-valor <0,01) foram associadas apenas a maior 

confiança nas vacinas. 

Tabela 13. Parâmetros dos modelos de regressão linear não ajustados e ajustados para 

os fatores de insegurança e percepção de risco da hesitação vacinal em mães de crianças 

de até dois anos de idade, segundo características do pré-natal, parto e puerpério, 

Araraquara, SP, 2018. 

 

Fator 1: Falta de confiança Fator 2: Percepção do risco 

Média (DP) 
Modelo não ajustado 

Média (DP) 

Modelo não 

ajustado 

 β P-value β P-value 

Total de consultas pré-

natal 
   

   

< 6 consultas 1,50 (0,10) Ref.  3,78 (0,18) Ref.  

≥ 6 consultas 1,47 (0,02) -0,03 0,81 3,54 (0,04) -0,24 0,17 

Orientação de profissionais 

de saúde durante o pré-

natal ou após o parto sobre 

a vacinação do seu filho 

   

   

Não 1,54 (0,05) Ref.  3,54 (0,09) Ref.  

Sim 1,46 (0,03) -0,08 0,19 3,57 (0,04) 0,03 0,74 

Peso da criança ao nascer 

(kg) 
      

<2500 1,41 (0,06) Ref.  3,59 (0,11) Ref.  

≥2500 1,48 (0,02) 0,07 0,34 3,56 (0,04) -0,03 0,79 

Sexo da criança       

Feminino 1,47 (0,03) Ref.  3,57 (0,05) Ref.  

Masculino 1,48 (0,03) 0,02 0,73 3,56 (0,05) -0,01 0,93 

Inserção da criança em 

creche / escola nos 

primeiros dois anos de vida 

      

Não 1,50 (0,03) Ref.  3,63 (0,05) Ref.  

Sim 1,46 (0,03) -0,04 0,39 3,52 (0,05) -0,11 0,11 

Tempo de aleitamento 

materno exclusivo 
      

<6 meses 1,46 (0,03) Ref.  3,59 (0,05) Ref.  

≥6 meses 1,49 (0,04) 0,03 0,47 3,54 (0,05) -0,05 0,53 

Hospitalização infantil nos 

primeiros dois anos de vida 
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Não 1,48 (0,02) Ref.  3,58 (0,04) Ref.  

Sim 1,47 (0,07) -0,01 0,90 3,45 (0,11) -0,13 0,25 

Nota: DP = desvio padrão; β = coeficiente de regressão; Ref. = Categoria de referência. 

O atraso deliberado ou a decisão de não vacinar seus filhos foi associada a maior falta 

de confiança nas vacinas (β de 0,17 e valor de p de 0,01) e maior percepção de risco das 

vacinas (β de 0,23 e valor de p de 0,03), e experiência anterior de reações adversas à 

vacina foi associada a uma maior percepção de risco das vacinas (β de 0,33 e valor de p 

<0,01). 

Tabela 14. Parâmetros dos modelos de regressão linear não ajustados e ajustados para 

os fatores de insegurança e percepção de risco da hesitação vacinal em mães de crianças 

até dois anos de idade, segundo características de acesso, uso e relação com os serviços 

de saúde e características da vacinação infantil, Araraquara, SP, 2018. 

 
Fator 1: Falta de confiança Fator 2: Percepção do risco 

Média 

(DP) 

Modelo não 

ajustado 

Modelo 

ajustado 

Média 

(DP) 

Modelo não 

ajustado 

Modelo 

ajustado 

 β P-valor β P-valor  β P-valor β P-valor 

Relação da mãe com os 

profissionais de saúde da 

Unidade de Saúde 

          

Ruim 
1,69 

(0,45) 
Ref.    

3,88 

(0,76) 
Ref.    

Razoável 
1,61 

(0,46) 
-0,08 0,52 -0,15 0,20 

3,56 

(0,65) 
-0,32 0,10 -0,35 0,06 

Bom 
1,45 

(0,45) 
-0,24 0,02 -0,22 0,02 

3,55 

(0,70) 
-0,33 0,03 -0,34 0,03 

Local de vacinação           

Unidade de Saúde Pública 
1,51 

(0,03) 
Ref.    

3,56 

(0,04) 
Ref.    

Clínica Privada 
1,21 

(0,05) 
-0,30 <0,01 - - 

3,56 

(0,11) 
-0,01 0,96 - - 

Reação adversa a alguma 

vacina 
          

Não 
1,49 

(0,03) 
Ref.    

3,49 

(0,04) 
Ref.    

Sim 
1,42 

(0,05) 
-0,08 0,15 - - 

3,82 

(0,07) 
0,33 <0,01 0,33 <0,01 

Tempo máximo disposto a 

esperar para aplicar uma 

vacina 

          

Menos de 30 minutos 1,56 

(0,03) 
Ref.    

3,56 

(0,04) 
Ref.    

30-60 minutos 1,43 

(0,05) 
-0,13 0,02 -0,16 <0,01 

3,58 

(0,07) 
0,02 0,85 - - 

Mais de 60 minutos 1,29 

(0,04) 
-0,27 <0,01 -0,27 <0,01 

3,59 

(0,09) 
0,02 0,78 - - 

Não sabe  - - - -  - - - - 

Hábito de vacinar em 

campanha 
          

Não 
1,91 

(0,26) 
Ref.    

3,32 

(0,17) 
Ref.    

Sim 
1,46 

(0,02) 
-0,44 <0,01 -0,54 <0,01 

3,58 

(0,04) 
0,26 0,23 - - 

Atraso proposital ou 

decisão de não vacinar 
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Não 
1,46 

(0,02) 
Ref.    

3,53 

(0,04) 
Ref.    

Sim 
1,61 

(0,08) 
0,15 0,03 0,17 0,01 

3,85 

(0,10) 
0,32 <0,01 0,23 0,03 

Nota: DP = desvio padrão; β = coeficiente de regressão; Ref. = Categoria de referência. 
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6. DISCUSSÃO 

Esta pesquisa aponta para altas coberturas vacinais, entretanto com distribuições 

espaciais heterogêneas. Além disso, a mães apresentam uma percepção positiva das 

vacinas e confiam no programa de imunizações. Entretanto, os aspectos relacionados 

aos serviços e profissionais de saúde acarretam menor confiança das vacinas e maior 

percepção de risco em relação às vacinas e apresentam associações com o atraso e a 

completude vacinal.  

6.1. Cobertura vacinal e sua distribuição espacial. 

Mais de dois terços das crianças apresentaram um esquema de vacinação completo, 

refletindo uma alta cobertura vacinal. A pequena diferença encontrada entre as 

categorias das diferentes exposições analisadas pode estar relacionada à organização do 

programa municipal de imunizações e ao bom desempenho do Sistema Juarez, sob 

contínua melhoria ao longo do tempo; e ao uso de ferramentas eficientes no 

monitoramento das coberturas vacinais, caso do relatório de faltosos/atrasados (recall), 

que permite a busca ativa para atualização de esquemas vacinais, e do relatório de 

crianças com vacinas agendadas (remind), para aumento da adesão e aproveitamento da 

oportunidade da vacinação (FERREIRA et al., 2018).  Araraquara é uma cidade 

brasileira de médio porte, IDH acima da média nacional e possui um programa de 

imunizações com excelente desempenho, de forma que as doenças evitáveis estão 

controladas desde a década de 1990 (BRASIL; MINISTÉRIO DA SAÚDE; 

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, 2020). 

Ainda, altas coberturas vacinais já foram descritas, neste município, entre 1998 e 2013 

(FERREIRA et al., 2018; TAUIL; SATO; WALDMAN, 2016). 
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Esse sucesso também se deve aos avanços alcançados com a implantação do Sistema 

Único de Saúde (SUS) no Brasil, que proporcionou a ampliação e descentralização dos 

serviços de saúde, além de garantir à população, os princípios do acesso universal 

gratuito à saúde e, em particular, à vacinação (PAIM et al., 2011). Desde a década de 

1990, a cobertura vacinal em menores de um ano tem estado acima de 95%, o que 

indica a alta adesão da população brasileira à vacinação e o bom desempenho do 

Programa Nacional de Imunizações (PNI) (DOMINGUES; TEIXEIRA, 2013). 

Assim como em Araraquara, recente levantamento realizado em Pelotas, município de 

médio porte da região Sul do país, apontou a presença de alta cobertura vacinal, com 

uma cobertura vacinal de 77,0%, em 2015 (SILVEIRA et al., 2020). Esses resultados 

não diferiram do estudo realizado em 27 capitais brasileiras que mostrou que entre 2007 

e 2008, mais de 82% das crianças receberam todas as vacinas recomendadas (BARATA 

et al., 2012). Além disso, outras pesquisas anteriores, também em capitais brasileiras, 

mostraram alta cobertura para o esquema básico completo, variando de 71,9% em São 

Luís, Maranhão (YOKOKURA et al., 2013) a 95,3% em Curitiba, Paraná (LUHM; 

CARDOSO; WALDMAN, 2011). 

Além disso, de forma geral, alguns estudos têm demonstrado diferentes situações de 

cobertura vacinal ao longo das décadas, enquanto na década de 1990 é possível observar 

melhores coberturas entre os mais ricos, nos anos 2000-2010 essa cobertura se apresenta 

de forma mais homogênea, com tendências nas capitais mais ricas de menores 

coberturas entre os muito ricos e muito pobres, já a partir de 2015, quedas importantes 

na cobertura vacinal em toda a população foram observadas (BARATA et al., 2002; 

DOMINGUES; TEIXEIRA, 2013; MORAES et al., 2000; SILVEIRA et al., 2020). 
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A distribuição espacial permite visualizar a heterogeneidade das coberturas vacinais 

entre as áreas de ponderação e por conseguinte, o monitoramento das coberturas 

vacinais das microáreas, um aspecto fundamental para o sucesso do PNI. Esse método 

tem sido cada vez mais utilizado na área da saúde, tendo contribuído não só para a 

melhoria das atividades de vigilância e sim, também, para a identificação de áreas de 

risco, merecedoras de intensificação ou priorização de medidas de cobertura vacinal 

(ARROYO et al., 2020; GALLI; CHIARAVALLOTI NETO, 2008).  

Ainda sobre a cobertura vacinal, a heterogeneidade observada também foi relatada em 

pesquisa realizada no estado do Ceará, onde, apesar das altas coberturas vacinais contra 

o sarampo, quatro das 21 coordenadorias regionais de saúde não alcançaram a meta de 

95% (MOURA et al., 2018). Uma pesquisa dedicada à análise de uma série histórica 

(2013 a 2017) de coberturas vacinais em estado fronteiriço da Amazônia brasileira, 

sobre dados disponibilizados no Sistema de Informação do PNI, evidenciou a 

dificuldade em manter coberturas vacinais homogêneas em escala nacional, dadas as 

baixas coberturas vacinais de algumas regiões do país (ZAMBONIN et al., 2019). Tais 

resultados podem se explicar pelas características do território brasileiro, sua grande 

diversidade social e cultural, e a influência de fatores sociodemográficos, como 

emprego/ocupação – especialmente entre as mães –, renda familiar, escolaridade pública 

das crianças, baixa escolaridade de seus responsáveis, número elevado de filhos por mãe 

e ordem de nascimento dessas crianças, compreensão das razões e da importância da 

vacinação, confiança no sistema público de saúde, e outros igualmente determinantes, 

como a distância física e o acesso a cuidados de saúde, ademais de questões 

programáticas, como o fornecimento de insumos e vacinas pela rede de frios 

(GUZMAN-HOLST et al., 2020; TERTULIANO; STEIN, 2011). 
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A ótima concordância observada entre o Sistema Juarez e a caderneta de vacinação da 

criança demonstra que em Araraquara, o registro informatizado dos dados de 

imunização apresenta uma cobertura vacinal de elevada acurácia. O achado corrobora o 

entendimento de que a experiência pioneira do SESA no desenvolvimento e uso do 

Sistema Juarez, ao longo de mais de três décadas, foi tanto exitosa quanto contribuiu 

para a qualidade do PNI e sua boa cobertura vacinal no município paulista. A eficiência 

no uso dos registros informatizados de imunização, ademais de favorecer o aumento das 

coberturas vacinais, conforme já foi relatado (GROOM et al., 2015), reafirma a 

importância da precisão e da representatividade dos registros dos dados da população, 

possíveis de serem utilizados no planejamento das ações (PLACZEK; MADOFF, 

2011).  

6.2. Fatores associados à completude do calendário vacinal das crianças aos 

12 e 24 meses de idade. 

No presente estudo, o nível socioeconômico não se associou à vacinação. Porém, 

estudos realizados nas capitais brasileiras e na cidade de Pelotas constataram que a 

parcela da população com melhores condições socioeconômicas apresentou menor 

cobertura vacinal. Em ambos os estudos, o nível econômico mais alto apresentou a 

menor cobertura vacinal (BARATA et al., 2012; BUFFARINI; BARROS; SILVEIRA, 

2020). 

As mães que receberam orientações dos profissionais de saúde sobre a vacinação 

durante o pré-natal ou após o parto estavam predispostas a manter a situação vacinal 

atualizada de seus filhos. Os profissionais de saúde, em especial, os enfermeiros, 

desempenham um papel importante no contexto dos programas de imunização, com 

base no conhecimento da população da área assistida e no respeito às suas crenças. Um 
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estudo prospectivo randomizado mostrou que os participantes em programas 

gerenciados por enfermeiras tinham quase o dobro da taxa de conclusão da vacinação 

contra o vírus da hepatite B quando comparados a outros programas de controle padrão 

(NYAMATHI et al., 2009). 

Além disso, o grande desafio da hesitação vacinal requer que os profissionais de saúde 

sejam sensíveis aos medos dos pais, visto que desempenham um papel importante em 

ouvir as suas preocupações e fornecer educação sobre as vacinas e os riscos da não 

imunização (KUBIN, 2019). Ainda, atuam como disseminadores de informações sobre 

os benefícios, a segurança e a importância da vacina, além de possíveis eventos 

adversos e como proceder diante deles. Assim, é necessário que os profissionais de 

saúde se empenhem continuamente em estabelecer uma relação de confiança com os 

pais, capaz de transmitir a importância dos cuidados de saúde e proporcionar maior 

confiabilidade na vacinação (FAVIN et al., 2012; FU et al., 2017; SHIBLI et al., 2017). 

Nesse contexto, os programas de imunização precisam se organizar e implementar 

programas de atualização aos profissionais de saúde sobre vacinação, a fim de garantir 

conhecimento atualizado sobre as vacinas e suas práticas (FAVIN et al., 2012; SHIBLI 

et al., 2017). Pois, orientações profissionais negativas ou erradas podem anular uma 

orientação profissional positiva ou correta (DUBÉ et al., 2013). Dessa forma, os 

profissionais de saúde continuam sendo os orientadores e influenciadores mais 

confiáveis nas decisões de vacinação (PATERSON et al., 2016). 

Ainda, crianças cujas mães tiveram problemas de saúde durante o parto ou nos 

primeiros sete dias após o nascimento do bebê tiveram maior completude vacinal. Uma 

hipótese explicativa para esse resultado seria que essas mulheres, provavelmente, com 

medo de uma possível perda, tendem a desenvolver mais cuidados com os filhos, 
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cuidados esses que incluem a vacinação. Além disso, pressupõe-se que esses problemas 

aproximem as mães de um maior acesso às informações sobre os cuidados com a sua 

saúde e com a do seu filho. Fato que sugere mudança de comportamento em relação aos 

cuidados com a criança, visto que requerem maior assistência dos profissionais de 

saúde, principalmente enfermeiros, ou ainda, que temem que os problemas que tiveram, 

afetem a saúde da criança. 

O relato de reações adversas anteriores à vacina contribuiu para uma menor cobertura 

do esquema vacinal das crianças estudadas, o que pode ser explicado pelo fato de que 

mães que atribuem à vacina as possíveis reações, rapidamente perdem a confiança nos 

imunobiológicos. Isso pode desencadear atrasos ou não vacinação e, consequentemente, 

problemas para a saúde pública, como a diminuição da cobertura e o ressurgimento da 

doença (DI PASQUALE et al., 2016). Portanto, o risco de eventos adversos após a 

vacinação é um fator presente no contexto da hesitação vacinal em alguns programas de 

imunização (DUBÉ et al., 2014). 

Assim, é necessário que a percepção materna sobre os riscos da vacinação seja pautada 

no recebimento de informações sobre o benefício e a segurança da vacina 

(MOSTAFAPOUR; MEYER; SCHOLER, 2019). Além disso, a vigilância efetiva dos 

eventos adversos pós-vacinais (EAPV) é essencial, pois atua de maneira oportuna e 

transparente no monitoramento e investigação de possíveis EAPV. No município de 

Araraquara, estudo que descreveu os EAPV ocorridos em crianças de até dois anos de 

idade entre 2000 e 2013, mostrou que o sistema de vigilância de eventos adversos pós-

vacina baseado no prontuário eletrônico de vacinação é útil e altamente sensível para 

descrever o perfil de segurança da vacina em um município de médio porte (SATO et 

al., 2018). 
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6.3. Fatores associados ao atraso vacinal em crianças de até dois anos. 

Das 388 crianças analisadas no estudo, menos de um quarto apresentou vacinação 

oportuna. Esse resultado aponta para o momento de inflexão da alta para a baixa 

cobertura vacinal ocorrido nos municípios do Brasil, a partir de 2015. Quando 

comparado ao estudo realizado por Ferreira et al. (2018), também em Araraquara, em 

2013, observamos um aumento de mais de 30 pontos percentuais nas crianças menores 

de dois anos que apresentaram vacinação tardia. 

Crianças cujas mães tiveram problemas de saúde durante o parto ou nos primeiros sete 

dias após o nascimento do bebê apresentaram menor prevalência de atraso vacinal. Esse 

resultado possivelmente reflete as melhorias ocorridas nos últimos anos na assistência 

materno-infantil, a partir da reestruturação das políticas públicas de saúde, que 

contemplou, entre outras ações, a implantação, nas maternidades, da oferta e aplicação 

da vacina BCG e a 1ª dose da vacina contra hepatite B, proporcionando assim acesso à 

vacinação para todos os recém-nascidos, independente de sua condição (LEAL et al., 

2018). Além disso, provavelmente as mulheres que vivenciam esses momentos tendem 

a desenvolver mais cuidados com os filhos, cuidados esses que incluem a vacinação 

(GARCIA et al., 2021). 

Entretanto, aqueles que apresentaram algum tipo de internação nos primeiros dois anos 

de vida apresentaram maiores perdas na oportunidade de vacinar, provavelmente pela 

falta de acesso aos imunizantes, dada a indisponibilidade da oferta e aplicação, em 

hospitais, de todas as vacinas que compõem o esquema de vacinação. Crianças que 

requerem cuidados clínicos de longo prazo tendem a interromper o esquema de 

vacinação (LOY et al., 2020). 
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Outro fator associado ao atraso da vacinação foi o vínculo precário entre a mãe e os 

profissionais de saúde das unidades de saúde, esse tipo de relação parece ter um efeito 

duradouro nas mães, fazendo com que ela postergue ao máximo a ida ao posto de saúde 

e, consequentemente, favorecendo o atraso da vacinação. Por outro lado, quando existe 

um bom vínculo, os serviços oferecem uma atenção contínua de acompanhamento e 

orientação, aumentando a adesão da população aos programas oferecidos pelos serviços 

de saúde, incluindo a vacinação. Más experiências em serviços de imunização são 

importantes preditores de vacinação incompleta; a ausência prolongada do vacinador na 

sala de vacina, vacinação não qualificada, insatisfação com a equipe do posto de saúde e 

falta de vacinas foram todos relacionados à vacinação incompleta. Em contraste, uma 

experiência anterior positiva com vacinação infantil pode levar um cuidador a retornar à 

unidade de saúde para futuras imunizações, enquanto mostra uma maior disposição para 

aceitar as recomendações do provedor para vacinação (NEGUSSIE et al., 2016; PORTH 

et al., 2019). 

Ainda, as mães que propositalmente atrasaram ou decidiram não vacinar a criança 

também tiveram maiores atrasos na vacinação. Essas atitudes às vezes estão 

relacionadas ao medo do efeito de administrar tantas vacinas ao mesmo tempo, fazendo 

com que algumas doses fiquem para outro horário. Com o tempo, o PNI no Brasil 

tornou-se mais complexo, com o aumento do número de vacinas e inclusões necessárias 

de novas populações-alvo (DOMINGUES; TEIXEIRA, 2013), oferece em seu 

calendário vacinal, 16 imunobiológicos infantis, sendo 8 deles sendo aplicado na mesma 

faixa etária ao mesmo tempo (BRASIL; MINISTÉRIO DA SAÚDE; PROGRAMA 

NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES, 2022). Além disso, percepções negativas sobre 

vacinas, como falsas contra indicações, resultaram no adiamento da vacinação até que a 

criança esteja bem o suficiente para ser vacinada (PORTH et al., 2019). A decisão de 



95 
 

não vacinar pode se espalhar e, eventualmente, levar à normalização do comportamento 

de recusa (SCHMID et al., 2018). 

6.4. Fatores associados à hesitação vacinal materna.  

Este estudo utilizou a escala da hesitação vacinal (10-item Vaccine Hesitancy Scale) 

para analisar a hesitação vacinal materna, em escala Likert, com dados primários de 

uma amostra probabilística no Brasil. Até o momento, poucos estudos abordaram a 

recusa ou atraso voluntário de vacinas disponíveis no Sistema Único de Saúde 

(BARBIERI; COUTO, 2015; BARBIERI; COUTO; AITH, 2017; BROWN et al., 2018; 

COUTO; BARBIERI, 2015; MOORE et al., 2021; SATO, 2018; SILVEIRA et al., 

2020; SUCCI, 2018). 

Em um contexto diferente deste estudo, luyten; Bruyneel; Van Hoek (2019) no Reino 

Unido e Domek et al., (2018) na Guatemala também encontraram resultados 

semelhantes. Eles identificaram que grande parte de sua amostra era favorável à 

vacinação e confiante quanto aos seus benefícios. Apenas uma pequena fração mostrou 

hesitação. Esta variável (hesitação vacinal) é complexa e específica para o contexto, 

portanto, pode variar ao longo do tempo e de acordo com a localização, tipo de vacina e 

outros fatores, portanto, outros estudos têm proposto avaliar a hesitação vacinal em 

diferentes contextos (CUNNINGHAM et al., 2019; DÍAZ CRESCITELLI et al., 2020; 

LARSON et al., 2015b; REN et al., 2018; WALLACE et al., 2019). 

O estudo mostrou que mães com maior renda familiar têm maior confiança nas vacinas 

e menor percepção de risco. Quanto maior o nível socioeconômico, menores são as 

chances de os pais hesitarem (ex.: podem até entregar a caderneta com todas as vacinas 

atualizadas). Isso mostra que famílias de maior renda potencialmente apresentam maior 
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acesso às informações sobre a segurança e eficácia da vacinação e maior utilização / 

acesso aos serviços de saúde. Em suma, a desigualdade social representa um grande 

risco à saúde, pois crianças nascidas em famílias menos favorecidas têm alta 

probabilidade de não serem vacinadas (ABADURA et al., 2015; HERLIANA; DOUIRI, 

2017; HOLIPAH; MAHARANI; KURODA, 2018; LARSON et al., 2014; MITCHELL 

et al., 2009; TAUIL; SATO; WALDMAN, 2016). 

Além disso, quanto pior a relação entre a mãe e os profissionais de saúde, menor é a 

confiança na vacina, o que é corroborado pelos resultados de um estudo australiano que 

identificou uma associação entre a hesitação de mulheres grávidas em vacinar seus 

filhos e a diminuição da confiança no médico da criança (p <0,0001) (CORBEN; 

LEASK, 2018). O bom relacionamento entre as mães e os profissionais de saúde é 

essencial para construir confiança, aproximar os pais dos serviços e programas de 

imunização, garantindo, como consequência, que as informações sobre o assunto 

provem de fonte confiável. Deve ser disponibilizado tempo extra para promover maior 

atenção aos pais que estão hesitantes ou se abstêm de vacinar seus filhos. Além disso, 

reuniões e diálogos repetidos são essenciais, bem como a repetição de informações 

sobre os benefícios da vacinação (RUDOLFSSON; KARLSSON, 2019). Figueiredo et 

al., (2020) apontaram que, entre outros fatores, a confiança nos profissionais de saúde e 

as informações por eles orientadas estiveram associadas a maiores chances de aceitação 

da vacina. 

No entanto, o atraso proposital ou a decisão de não vacinar seus filhos foi positivamente 

associada à falta de confiança nas vacinas e à percepção de risco. Esse comportamento 

pode estar relacionado ao medo de eventos adversos, à pouca compreensão dos 

benefícios e à percepção da gravidade e suscetibilidade à doença, que geralmente é 
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considerada na decisão de tomar a vacina (SUN et al., 2018). Além disso, os pais, em 

geral, são mais propensos a vacinar seus filhos contra uma doença mais grave e fatal do 

que uma mais comum e hesitam mais em novas vacinas do que aquelas que eles 

próprios tomaram na infância (BAKHACHE et al., 2013; SUN et al., 2018). 

Da mesma forma, a experiência anterior com eventos adversos à vacina foi 

positivamente associada à percepção de risco. Possivelmente porque a potencial reação 

adversa após a vacinação pode parecer mais provável do que a doença, despertando um 

comportamento hesitante em relação à vacinação. Os pais cujos filhos experimentaram 

um evento adverso suspeito, são significativamente mais propensos a relatar maiores 

preocupações sobre a segurança da vacina (CHOW et al., 2017; DÍAZ CRESCITELLI 

et al., 2020) e, como resultado, têm mais dúvidas sobre a segurança e maior hesitação 

em vacinar, além de serem menos favoráveis ao uso de vacinas combinadas e 

coadministradas, temendo reações imediatas (GIAMBI et al., 2018). Essas 

preocupações, incluindo seus efeitos colaterais, foram discutidas em estudos anteriores 

como uma barreira à vacinação que pode levar à hesitação (AZIZI; KEW; MOY, 2017; 

DUBÉ et al., 2014; ESPOSITO; PRINCIPI; CORNAGLIA, 2014; MACDONALD et 

al., 2015; REN et al., 2018; YAQUB et al., 2014). 

Outro achado importante é que mães que têm outros filhos, independente da ordem de 

nascimento, confiam menos nas vacinas. Nozaki; hachiya; kitamura (2019) mostrou que 

famílias com apenas um filho tinham maior cobertura vacinal em comparação com 

famílias com mais de dois. Ainda, estudos anteriores também indicaram que a hesitação 

à vacina estava significativamente associada a ter mais de um filho (IMRAN; ABBAS; 

JAVED, 2018; TSUCHIYA et al., 2016; VALSECCHI et al., 2012). Uma revisão 

sistemática de fatores associados à situação vacinal incompleta ou tardia em vários 
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países também mostrou que a presença de outras crianças na família causa perda de 

confiança na vacina (TAUIL; SATO; WALDMAN, 2016). 

Por fim, as mães que estão mais dispostas a esperar mais para se vacinar e que afirmam 

ter vacinado seus filhos nas campanhas apresentam maior confiança nas vacinas e 

menor percepção do risco. Esses comportamentos podem estar relacionados à 

conscientização sobre a saúde e autonomia na tomada de decisões, o que leva as mães a 

se preocuparem com os cuidados com a saúde dos filhos e a perceber a importância das 

vacinas. Campanhas de vacinação são estratégias utilizadas pelo sistema de saúde para 

ampliar e facilitar o acesso aos imunobiológicos, atingir quem por algum motivo não 

tem acesso e conseguir uma imunização em massa que visa melhorar a taxa de 

vacinação infantil, evitando assim mortes por doenças evitáveis (GOODSON et al., 

2009; KOŠNIK; LAH, 2013). Além disso, campanhas em massa nos serviços de saúde 

e por meio da mídia podem reduzir a distância entre ricos e pobres em termos de 

cobertura vacinal, reduzindo a hesitação vacinal e melhorando a equidade, embora sua 

eficácia dependa do acesso (DUBÉ et al., 2015; VIJAYARAGHAVAN et al., 2007). 

6.5. Limitações 

A perda amostral, poderia representar uma limitação para o estudo, não só foi pequena 

como se manteve dentro da margem aceitável, prevista no cálculo amostral, sem poder 

de interferência nos resultados obtidos. Ainda, dificuldades poderiam ser encontradas 

durante a coleta dos dados, visto que se trata de um tema diretamente relacionado à 

benefícios sociais e aos cuidados dispensados à criança (previsto no Estatuto da Criança 

e do Adolescente (ECA)). Para minimizar essa limitação, foram selecionados 

entrevistadores com experiências anteriores na pesquisa e na área de conhecimento do 

estudo, visando a melhor conduta na abordagem, além de supervisão de campo durante 
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todo o processo de coleta de dados. Ainda, embora o presente estudo apresenta um 

caráter transversal e tenha sido realizado em apenas uma cidade do Brasil, o uso de uma 

amostra probabilística e representativa forneceu um forte conjunto de dados para 

explorar os problemas relacionados à incompletude vacinal, ao atraso vacinal à 

hesitação vacinal e apresentou resultados consistentes com os literatura. Além disso, 

esta é uma das poucas pesquisas que identificam a hesitação vacinal materna no Brasil, 

ampliando a aplicabilidade dessa metodologia em diferentes contextos do país.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados do presente estudo nos permitem compreender o comportamento materno 

e fornecer a possibilidade de desenvolver melhores estratégias de promoção da 

vacinação, orientar políticas públicas para o resto do país e servir de subsídio ao 

Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI). Eles 

evidenciam o potencial dos registros informatizados na ampliação da cobertura e 

qualificação dos programas de imunizações em curso, enquanto uma ferramenta 

eficiente de monitoramento e avaliação das coberturas vacinais, proporcionando a 

identificação de microáreas de baixa cobertura vacinal e bolsões de suscetíveis a 

doenças imunopreveníveis.  

Entretanto, o impacto da pandemia pela covid-19 em todos os segmentos da sociedade, 

em todo o mundo, trará desafios ainda maiores aos programas de imunização. A 

estagnação dos avanços na cobertura vacinal entre 2010 e 2019, combinada com 

interrupções nos serviços de vacinação de rotina durante a pandemia, fará com que, em 

muitos países, seja necessário reorganizar seus serviços de saúde na busca por 

coberturas vacinais que evitem riscos de graves surtos de doenças evitáveis por vacinas.  

Ainda, o fenômeno da hesitação vacinal, crescente ao longo do tempo, viu no 

surgimento do SARS-CoV-2, que gerou uma profunda mudança no contexto social e 

trouxe mudanças nas abordagens de prevenção e controle das doenças 

imunopreveníveis, o cenário ideal para seu crescimento. As dúvidas sobre o rápido 

desenvolvimento de vacinas contra a COVID-19, a intensificação do uso das redes 

sociais, na medida em que os indivíduos permanecem na distância física e no 

isolamento social, e a distância dos serviços de saúde, fortaleceram e ampliaram os 
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motivos de recusa ou atraso na vacinação (DROR et al., 2020; MORAGA-LLOP et al., 

2020; PURI et al., 2020). 

Assim, é imprescindível um grande esforço para implementar, o mais rapidamente 

possível, políticas públicas e intervenções de saúde pública para reduzir as barreiras que 

impossibilitam o alcance das altas coberturas vacinais e de sua homogeneidade, tais 

como: i) fortalecimento dos programas nacionais de imunização; ii) fortalecer os 

sistemas de saúde para que tenham uma rede básica com acesso gratuito e universal e 

grande capilaridade; iii) fortalecer a vigilância de eventos adversos pós-vacina; iv) 

mobilização dos profissionais de saúde; v) desenvolver novas tecnologias aplicadas que 

aumentem a adesão das famílias; vi) maior utilização do sistema eletrônico de 

imunização, entre outros. Ainda, reforçando o pressuposto de que é necessário 

compreender a atitude materna que leva à recusa ou atraso na vacinação infantil e a 

importância dos profissionais de saúde que compõem o serviço de imunização. Assim, 

os resultados deste estudo indicam a importância dos serviços de saúde e de seus 

profissionais, em especial os enfermeiros, no fortalecimento de estratégias para reduzir 

a hesitação materna à vacinação. Contribui também para a ampliação do conhecimento 

científico sobre os fatores associados a essa variável.  

Dessa forma, diante desses novos desafios, que possivelmente serão enfrentados pelos 

programas de imunização e contribuindo para o conhecimento e direcionamento dos 

esforços para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para 2030, 

especificamente o objetivo 3 de “garantir uma vida saudável e promover o bem-estar de 

todos, em todas as idades” (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2015), esta 

pesquisa elenca alguns fatores importantes no contexto dos serviços de vacinação, 

sugerindo a importância da qualidade dos trabalhadores da saúde, por meio de 
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programas de educação continuada e capacitação, desenvolvimento de programas de 

informação sobre a importância da vacinação na prevenção de doenças, fortalecimento 

da rede básica de atendimento e seu vínculo com a população, na prevenção do atraso 

ou não vacinação e, em consequência, no aumento das coberturas vacinais e na 

prevenção do reaparecimento ou do crescimento das doenças imunopreveníveis. Ainda, 

devido à grande complexidade do PNI, profissionais de saúde atenciosos, fácil acesso à 

vacina, fortalecimento da infraestrutura e da logística para garantir o abastecimento 

regular das vacinas, colaboram para o cumprimento do calendário vacinal e da 

compreensão das mães sobre a importância de administrar a vacina no prazo e na 

sequência correta. 
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8. CONCLUSÃO 

Em conclusão, esta pesquisa aponta que: 

➢ O Sistema Juarez e os registros das cadernetas de vacinação apresentaram uma 

excelente concordância entre si; 

➢ Araraquara apresenta altas coberturas vacinais, principalmente das vacinas 

aplicadas até os 12 meses de idade. As distribuições espaciais das coberturas 

vacinais não apresentaram um padrão definido; de fato, essa distribuição foi 

heterogênea, tanto para os esquemas de 12 meses quanto para os de 24 meses. A 

orientação dos profissionais de saúde sobre vacinação no período de pré-natal ou 

pós parto e os problemas de saúde materna durante o parto ou nos primeiros sete 

dias foram associados à maior completude do esquema vacinal, enquanto relatos 

de reação adversa à vacina na criança foi associado à menor completude vacinal; 

➢ A hospitalização da criança nos primeiros dois anos de vida, fraco vínculo da 

mãe com os profissionais de saúde da unidade de saúde e o atraso proposital ou 

decisão de não vacinar a criança foram associados ao maior atraso das doses das 

vacinas aplicadas, em contrapartida, os problemas de saúde materna durante o 

parto ou nos primeiros sete dias foram associados ao menor atraso vacinal; 

➢ Mães apresentam uma percepção positiva das vacinas e confiam no programa de 

imunizações. Além disso, renda familiar entre dois e cinco salários mínimos ou 

superior a oito salários mínimos, disposição para esperar mais de 60 minutos 

pela vacinação e o hábito de vacinar em campanhas de vacinação foram 

associados à maior confiança e menor percepção de risco das mães nas vacinas. 

Por outro lado, relações ruins entre mães e profissionais de saúde, famílias com 

dois ou mais filhos e decisão proposital de não vacinar ou atrasar a vacinação da 
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criança estão associadas à desconfiança e uma maior percepção de risco das 

mães em relação às vacinas. 
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ANEXO 1. QUESTIONÁRIO INQUÉRITO VACINAL 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA 

Av. Dr. Arnaldo, 715 - Cerqueira César, São Paulo/SP. CEP: 01246-904. 

 

TÍTULO DO PROJETO: EFEITO DE UM PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA 

CONDICIONADA DE RENDA NA VACINAÇÃO OPORTUNA INFANTIL EM UM 

MUNICÍPIO DE MÉDIO PORTE, ARARAQUARA (SP) 

 

I. IDENTIFICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

1.1. Código da criança |___|___|___|-|___|___|-|___||___| 

1.2. Entrevistador:  1.6. Data da entrevista: |___|___|/|___|___|/|___|___|  

1.3. Supervisor 1:  1.7. Data da 1ª revisão: |___|___|/|___|___|/|___|___|  

1.4. Supervisor 2:  1.8. Data da 2ª revisão: |___|___|/|___|___|/|___|___|  

1.5. Digitador:      1.9. Data da digitação:  |___|___|/|___|___|/|___|___|  

 

II. PREENCHIMENTO DO ENTREVISTADOR 
2.1. Tipo de serviço em que a criança está cadastrada: 

     1. Estratégia Saúde da Família (ESF) 

     2. Programa Agentes Comunitários de Saúde                                                                            |___|___| 

     3. Centro Municipal de Saúde  

     4. Clínica particular 

     5. SESA 

2.2. A entrevista é feita com a mãe biológica?  

     0. Não                                                                                                                                          |___|___| 

     1. Sim 

2.3. Se não, qual o grau de parentesco com a criança?  

     1. Pai      

     2. Avó 

     3. Avô 

     4. Tia 

     5. Tio                                                                                                                                           |___|___| 

     6. Outro. Qual?__________________________ 

     99. Não se aplica (entrevista com mãe biológica) 

2.4. A criança mora com a mãe?                                                                                                       

     0. Não                                                                                                                                         |___|___| 

     1. Sim 

     2. Parcialmente 

2.5. Caso não more com a mãe, qual motivo da criança não morar com a mãe? 

     1. Óbito materno 

     2. Foi morar em outro lugar, abandono                                                                                      |___|___| 

     3. Outro. Qual?__________________________________________________ 

    99. Não se aplica (mora com mãe biológica) 

2.6. Qual a idade da criança quando ela passou a morar com você?__________ meses                |___|___| 

     99. Não se aplica (mora com mãe biológica) 

2.7. Possui caderneta da Criança? 

     0. Não                      Motivo:______________________________________                           |___|___| 

     1. Sim 

2.8. Qual o estado de conservação da caderneta? (Pode ser mais do que 1 opção) 
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     1. Rasuras                                                                                                                                    |___|___| 

     2. Amassados                                                                                                                               |___|___|   

     3. Rasgados                                                                                                                                  |___|___|      

     4. Caderneta com capa de proteção                                                                                             |___|___| 

     5. Intacta                                                                                                                                      |___|___| 

     6. Limpa                                                                                                                                      |___|___| 

     99. Não se aplica                                                                                                                         |___|___| 
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2.9. Calendário vacinal básico (Transcrever a carteira de vacinação) 

BCG Hep B Penta/DTP VIP/VOP 
Pneumo 

10v 

Rotavírus 

Humano 
Meningo C 

Febre 

/Amarela 
Hep A 

Tríplice 

Viral 
Tetra Viral Varicela 

1ª dose 

___/___/___ 

1ª dose 

___/___/___ 
          

 
2ª dose 

___/___/___ 

1ª dose 

___/___/___ 

1ª dose 

___/___/___ 

1ª dose 

___/___/___ 

1ª dose 

___/___/___ 
      

      
1ª dose 

___/___/___ 
     

 
3ª dose 

___/___/___ 

2ª dose 

___/___/___ 

2ª dose 

___/___/___ 

2ª dose 

___/___/___ 

2ª dose 

___/___/___ 
      

      
2ª dose 

___/___/___ 
     

 
4ª dose 

___/___/___ 

3ª dose 

___/___/___ 

3ª dose 

___/___/___ 
        

       
Dose única 

___/___/___ 
    

    
Reforço 

___/___/___ 
 

Reforço 

___/___/___ 
  

1ª dose 

___/___/___ 
  

  
1ª Reforço 

___/___/___ 

1ª Reforço 

___/___/___ 
    

Dose única 

___/___/___ 

1ª dose 

___/___/___ 

Dose única 

___/___/___ 

1ª dose 

___/___/___ 
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2.10. Outros Imunobiológicos 

Vacina Vacina Vacina Vacina Vacina Vacina Vacina Vacina Vacina Vacina Vacina Vacina 

 

__________ 

______dose 

___/___/___ 

 

__________ 

______dose 

___/___/___ 

 

__________ 

______dose 

___/___/___ 

 

__________ 

______dose 

___/___/___ 

 

__________ 

______dose 

___/___/___ 

 

__________ 

______dose 

___/___/___ 

 

__________ 

______dose 

___/___/___ 

 

__________ 

______dose 

___/___/___ 

 

__________ 

______dose 

___/___/___ 

 

__________ 

______dose 

___/___/___ 

 

__________ 

______dose 

___/___/___ 

 

__________ 

______dose 

___/___/___ 

 

__________ 

______dose 

___/___/___ 

 

__________ 

______dose 

___/___/___ 

 

__________ 

______dose 

___/___/___ 

 

__________ 

______dose 

___/___/___ 

 

__________ 

______dose 

___/___/___ 

 

__________ 

______dose 

___/___/___ 

 

__________ 

______dose 

___/___/___ 

 

__________ 

______dose 

___/___/___ 

 

__________ 

______dose 

___/___/___ 

 

__________ 

______dose 

___/___/___ 

 

__________ 

______dose 

___/___/___ 

 

__________ 

______dose 

___/___/___ 

 

__________ 

______dose 

___/___/___ 

 

__________ 

______dose 

___/___/___ 

 

__________ 

______dose 

___/___/___ 

 

__________ 

______dose 

___/___/___ 

 

__________ 

______dose 

___/___/___ 

 

__________ 

______dose 

___/___/___ 

 

__________ 

______dose 

___/___/___ 

 

__________ 

______dose 

___/___/___ 

 

__________ 

______dose 

___/___/___ 

 

__________ 

______dose 

___/___/___ 

 

__________ 

______dose 

___/___/___ 

 

__________ 

______dose 

___/___/___ 

 

__________ 

______dose 

___/___/___ 

 

__________ 

______dose 

___/___/___ 

 

__________ 

______dose 

___/___/___ 

 

__________ 

______dose 

___/___/___ 

 

__________ 

______dose 

___/___/___ 

 

__________ 

______dose 

___/___/___ 

 

__________ 

______dose 

___/___/___ 

 

__________ 

______dose 

___/___/___ 

 

__________ 

______dose 

___/___/___ 

 

__________ 

______dose 

___/___/___ 

 

__________ 

______dose 

___/___/___ 

 

__________ 

______dose 

___/___/___ 

 

__________ 

______dose 

___/___/___ 

 

__________ 

______dose 

___/___/___ 

 

__________ 

______dose 

___/___/___ 

 

__________ 

______dose 

___/___/___ 

 

__________ 

______dose 

___/___/___ 

 

__________ 

______dose 

___/___/___ 

 

__________ 

______dose 

___/___/___ 

 

__________ 

______dose 

___/___/___ 

 

__________ 

______dose 

___/___/___ 

 

__________ 

______dose 

___/___/___ 

 

__________ 

______dose 

___/___/___ 

 

__________ 

______dose 

___/___/___ 

 

__________ 

______dose 

___/___/___ 

 

__________ 

______dose 

___/___/___ 

 

__________ 

______dose 

___/___/___ 

 

__________ 

______dose 

___/___/___ 

 

__________ 

______dose 

___/___/___ 

 

__________ 

______dose 

___/___/___ 

 

__________ 

______dose 

___/___/___ 

 

__________ 

______dose 

___/___/___ 

 

__________ 

______dose 

___/___/___ 

 

__________ 

______dose 

___/___/___ 

 

__________ 

______dose 

___/___/___ 

 

__________ 

______dose 

___/___/___ 
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III. CARACTERÍSTICAS INDIVIDUAIS DA MÃE OU RESPONSÁVEL 

3.1. Qual seu nome?  

                                ____________________________________________________________________ 
 

3.2. Qual sua data de Nascimento? dia/mês/ano____/_____/________             |___|___|/|___|___|/|___|___| 
 

3.3. Qual sua raça/cor? (auto declarada) 

     0. Branca 

     1. Preta 

     2. Amarela                                                                                                                                    |___|___| 

     3. Parda  

     4. Indígena 

3.4. Qual sua situação conjugal? (mora na mesma casa) 

     0. Sem companheiro                                                                                                                     |___|___| 

     1. Com companheiro 

3.5. Qual sua crença ou religião? 

     0. Sem religião/ateu 

     1. Evangélico                                                                                                                                |___|___| 

     2. Católico 

     3. Umbanda/candomblé 

     4. Espírita 

     5. Budista/xintoísta 

     6. Outro.  Qual?_______________________________________________________________ 
 

3.6. Qual sua escolaridade? (Pergunte até que série concluiu e depois preencha com a numeração abaixo) 

     0. Nenhuma/Analfabeto                                                                                                                

     1. Última série concluída:____________                                                                                    |___|___| 

         (1) Nunca estudou  

         (2) 1º série do 1º grau  

         (3) 2º série do 1º grau  

         (4) 3º série do 1º grau  

         (5) 4º série do 1º grau   

         (6) 5º série do 1º grau 

         (7) 6º série do 1º grau  

         (8) 7º série do 1º grau  

         (9) 8º série do 1º grau   

         (10) 1º série do 2º grau  

         (11) 2º série do 2º grau  

         (12) 3º série do 2º grau  

         (13) Supletivo/madureza  

         (14) Superior incompleto  

         (15) Superior completo  

         (16) Especialização/residência médica  

         (17) Mestrado  

         (18) Doutorado  

         (88) Não sabe/não lembra 

3.7. Qual sua profissão? 

                                      ___________________________________________________________ 
 

3.8. Qual a sua ocupação? 

     1. Estudante 

     2. Desempregado                                                                                                                          |___|___| 

     3. Trabalhador 

     4. Aposentado 

     5. Outro. Qual? _______________________________________________________________ 
 

 

 

 

3.9. Qual o vínculo empregatício? (Pode ser mais do que 1 opção, se mais de um vínculo) 
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     1. Carteira de trabalho assinada                                                                                                    |___|___| 

     2. Funcionário público                                                                                                                   |___|___| 

     3. Sem carteira de trabalho assinada                                                                                              |___|___| 

     4. Autônomo                                                                                                                                  |___|___| 

     5. Não remunerado                                                                                                                         |___|___| 

     6. Estagiário/aprendiz/bolsista                                                                                                       |___|___| 

     99. Não se aplica                                                                                                                            |___|___| 

3.10. Você tem outro tipo de fonte de renda? (Pode ser mais do que 1 opção) 

     0. Não                                                                                                                                            |___|___| 

     1. Pensão                                                                                                                                        |___|___| 

     2. Aposentadoria                                                                                                                            |___|___| 

     3. Biscate (“bico”)                                                                                                                          |___|___| 

     4. Bolsa família                                                                                                                              |___|___| 

     5. Benefício Prestação Continuada – BPC (deficiência e/ou idoso)                                              |___|___| 

     6. Outro. Qual?________________________________________________________               |___|___| 
 

3.11. Se recebe Bolsa Família, qual o valor recebido (por mês)?        

R$__________________________________________________ 

     99. Não se aplica   

3.12. Se recebe Benefício Prestação Continuada – BPC, qual o valor recebido (por mês)?  

R$_____________________________ 

     99. Não se aplica   

3.13. Qual a renda total da família? (SM - salário mínimo R$954) 

    1. Até 2 SM (até R$ 1908) 

    2. Mais de 2 a 3 SM (R$ 1909 – R$ 2862)                                                                                    |___|___| 

    3. Mais de 3 a 5 SM (R$ 2863 – R$ 4770) 

    4. Mais de 5 a 8 SM (R$ 4771 – R$ 7632) 

    5. Mais de 8 a 10 SM (R$7633 – R$ 9540) 

    6. Mais de 10 SM (> R$ 9541)  

    77. Não quis responder 
 

3.14. Quem é o chefe da família? 

     1. A (o) entrevistada (o) 

     2. Companheiro (a)     

     3. Ambos / Todos                                                                                                                         |___|___| 

     4. Outro. Quem?______________________________________________________________ 
 

3.15. Quantas pessoas moram em sua casa?__________ pessoas                                                    |___|___| 
 

3.16. Tem alguém com necessidades especiais? 

     0. Não                                                                                                                                            |___|___| 

     1. Sim. Qual?_________________________________________________________________ 
 

3.17. Indique a idade de seus filhos, caso tenha:                 

(preencher a idade nos campos abaixo, colocar -|M| se a idade for em meses e -|A| se for em anos) 
     

       |___|___|- |___|  /  |___|___|-|___|  /  |___|___|-|___|  /  |___|___|-|___|  /  |___|___|-|___| 

     99. Não se aplica 

3.18. Tem outras crianças que moram na casa?  

     0. Não                                                                                                                                           |___|___| 

     1. Sim.  Idades:______________________________________________________________ 
 

3.19. Você paga alguém para te ajudar no cuidado da casa ou dos filhos? 

     0. Não                                                                                                                                           |___|___| 

     1. Sim  

3.20. Há quanto tempo você mora neste endereço?  

     1. < 12 meses                                                                                                                                |___|___| 

     2.  ≥12 meses 

3.21. Sua casa é? 

     1. Alugada      
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     2. Própria                                                                                                                                      |___|___| 

     3. Emprestada 

     4. Financiada 

     5. Não sabe 

     6. Outro tipo. Qual? ______________________________________________________________ 
 

3.22. Quantos cômodos possuem para dormir? 

     0. Nenhum 

     1. Um                                                                                                                                            |___|___| 

     2. Dois 

     3. Três ou mais  

 

IV. INFORMAÇÕES DE SAÚDE DA MÃE OU CUIDADOR DA CRIANÇA 
4.1. Você possui plano de saúde? 

     0. Não                                                                                                                                          |___|___| 

     1. Sim          

4.2. Nos últimos seis meses você passou por alguma consulta médica 

     0. Não                                                                                                                                          |___|___| 

     1. Sim. Qual motivo?________________________________________________________ 
 

4.3. Depois que seu filho nasceu você precisou se ausentar de casa por um longo período (>10 dias)? 

     0. Não                                                                                                                                          |___|___| 

     1. Sim. Qual motivo?_________________________________________________________ 
 

4.4. Em relação ao hábito de fumar: 

     0. Jamais fumante 

     1. Ex – fumante                                                                                                                           |___|___| 

     2. Fumante atual 

4.5. Consome álcool atualmente? 

     0. Não 

     1. Raramente (< 1 vez por semana) 

     2. Ocasionalmente (1-2 vezes por semana)                                                                                 |___|___| 

     3. Frequentemente (3-4vezes por semana) 

     4. Diariamente (todos os dias) 

 

V. INFORMAÇÕES DA GRAVIDEZ, DO PARTO E DO PUERPÉRIO DA MÃE 

5.1. Antes de você (mãe) ficar grávida, você fez alguma coisa para melhorar sua saúde como preparação 

para a gravidez? 

     (Pode ser mais do que 1 opção) 

     1. tomou ácido fólico                                                                                                                  |___|___| 

     2. parou ou diminuiu o fumo                                                                                                      |___|___| 

     3. parou ou diminuiu bebida alcóolica                                                                                        |___|___| 

     4. comeu de forma mais saudável                                                                                               |___|___| 

     5. procurou conselho médico                                                                                                      |___|___| 

     6. tomou outra atitude:____________________                                                                        |___|___| 

     0. não fez nada antes da gravidez                                                                                                |___|___| 

     88. Não sabe/não lembra                                                                                                             |___|___|      

5.2. Você (mãe) realizou algum acompanhamento pré-natal? 

     0. Não 

     1. Sim                                                                                                                                          |___|___| 

     88. Não sabe/não lembra  

 

                                                                                                             

5.3. Onde fez o pré-natal? (Pode ser mais do que 1 opção) 
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     1. Centro ou posto de saúde                                                                                                        |___|___| 

     2. Hospital público                                                                                                                      |___|___| 

     3. Hospital privado                                                                                                                      |___|___|  

     4. Médico particular                                                                                                                    |___|___| 

     5. Médico de convênio                                                                                                                |___|___| 

     88. Não sabe/não lembra                                                                                                             |___|___| 

     99. Não se aplica                                                                                                                         |___|___| 
 

5.4. Com quantos meses de gravidez você começou o pré-natal?_________  meses                      

     88. Não sabe/não lembra                                                                                                             |___|___| 

     99. Não se aplica 

5.5. Quantas consultas de pré-natal fez na gravidez?  

     1. < 6 consultas                                                                                                                            |___|___|           

     2. ≥ 6 consultas 

     88. Não sabe/não lembra 

     99. Não se aplica      

5.6. Qual foi o tipo de parto? 

     1. Normal                                                                                                                                    |___|___| 

     2. Cesárea 

     88. Não sabe/não lembra 

5.7. Em que lugar a criança nasceu? 

     1. Em casa 

     2. Hospital público                                                                                                                      |___|___| 

     3. Hospital público – convênio   

     4. Hospital particular / convênio 

     5. Outro. Onde:__________________ 

     88. Não sabe/não lembra 

5.8. Teve diagnóstico de depressão pós-parto? 

     0. Não                                                                                                                                          |___|___| 

     1. Sim   

     88. Não sabe/não lembra 

5.9. Seu filho saiu de alta da maternidade junto com a você (mãe)? 

     0. Não. Motivo?________________________________________________                           |___|___| 

     1. Sim 

     88. Não sabe/não lembra 

5.10. Durante o parto ou nos primeiros 7 dias após o parto, você (mãe) teve algum problema? 

     0. Não 

     1. Sim. Qual?__________________________________________________                           |___|___| 

     88. Não sabe/não lembra 

5.11. Durante o parto ou nos primeiros 7 dias após o parto, o bebê teve algum problema? 

     0. Não 

     1. Sim. Qual?__________________________________________________                           |___|___| 

     88. Não sabe/não lembra 

 

VI. CARACTERÍSTICAS DA CRIANÇA. 
6.1. Nome:  

                  ___________________________________________________________________ 
 

6.2. Data de Nascimento (dia/mês/ano)_____/_____/_______                       |___|___|/|___|___|-|___|___| 
 

6.3. Peso ao nascer:__________________  gramas                                             |___|___|___|___|___|___| 

     88. Não sabe/não lembra 

6.4. Tamanho ao nascer:_________________ cm                                               |___|___|___|___|___|___| 

     88. Não sabe/não lembra 
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6.5. Sexo 

     1. Feminino                                                                                                                                |___|___| 

     2. Masculino 

6.6. Raça/Cor:  

     1. Branca 

     2. Preta 

     3. Amarela                                                                                                                                 |___|___| 

     4. Parda  

     5. Indígena 

6.7. A criança frequentou creche (escola) nos dois primeiros anos de vida?  

     0. Não                                                                                                                                         |___|___| 

     1. Sim 

6.8. Com qual idade entrou na creche (escola)? ________ meses                                                  |___|___| 

     99. Não se aplica 

6.9. Em qual período permanecia na creche (escola)? 

     1. Integral                                                                                                                                   |___|___| 

     2. Parcial 

     99. Não se aplica 

 

VII. INFORMAÇÕES DE SAÚDE DA CRIANÇA. 
7.1. A criança recebeu alguma consulta nos primeiros 42 dias após o parto (no posto de saúde, hospital ou 

visita domiciliária do médico ou enfermeiro, rede pública ou particular)? 

     0. Não 

     1. Sim                                                                                                                                           |___|___| 

     88. Não sabe/não lembra 

7.2. A criança mamou no peito logo que nasceu? 

     0. Não 

     1. Sim                                                                                                                                           |___|___| 

    88. Não sabe/não lembra 

7.3. Até que idade recebeu APENAS leite do peito materno (exclusivo): ______ meses               |___|___| 

    88. Não sabe/não lembra 
 

7.4. Se NÃO mamou no peito, por que você (mãe) não amamentou ou deixou de amamentar? 

     1. Problemas mamários 

     2. Problemas durante o parto/puerpério 

     3. Retorno ao trabalho                                                                                                                  |___|___| 

     4. Nova gravidez 

     5. Orientação profissional 

     6. Opção própria 

     7. Outro. Qual?________________________________________________________________ 

     99. Não se aplica 

    88. Não sabe/não lembra 

7.5. Até que idade recebeu leite do peito? ______ meses                                                                |___|___|  

    77. Ainda recebe 

    88. Não sabe/não lembra    
 

7.6. Você costumava levar a criança regularmente ao serviço de saúde, nos dois primeiros anos de vida? 

     0. Não 

     1. Sim                                                                                                                                           |___|___| 

     88. Não sabe/não lembra                                                      

7.7. Por quais motivos você levava a criança ao serviço de saúde, nos dois primeiros anos de vida? 

     (Pode ser mais do que 1 opção)  

     1. Consulta de rotina                                                                                                                    |___|___| 

     2. Quando estava doente                                                                                                              |___|___| 
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     3. Para tomar vacina                                                                                                                    |___|___| 

     4. Outros:_____________________________________________________________           |___|___| 

   88. Não sabe/não lembra                                                                                                               |___|___| 

   99. Não se aplica                                                                                                                           |___|___| 

7.8. Por qual tipo de serviço de saúde a criança foi acompanhada durante os dois primeiros anos? 

     1. Somente rede pública                                                                                                               |___|___| 

     2. Somente particular 

     3. Rede pública e particular (misto) 

    88. Não sabe/não lembra 

  99. Não se aplica (a criança não frequentou serviço de saúde) 

7.9. A criança apresentou doença ou problema de saúde nos dois primeiros anos de vida? 

     (Pode ser mais do que 1 opção) 

     0. Não.                                                                                                                                          |___|___| 

     1. Anemia.                                                                                                                                    |___|___| 

     2. Desidratação.                                                                                                                            |___|___| 

     3. Desnutrição.                                                                                                                              |___|___| 

     4. Caxumba.                                                                                                                                  |___|___| 

     5. Coqueluche.                                                                                                                              |___|___|                 

     6. Pneumonia.                                                                                                                               |___|___| 

     7. Catapora.                                                                                                                                   |___|___| 

     8. Diarreia grave.                                                                                                                          |___|___| 

     9. (IRAS) asma, bronquite                                                                                                            |___|___| 

     10. Meningite                                                                                                                                |___|___| 

     11. Outro. Qual?____________________________________________________________   |___|___| 

    88. Não sabe/não lembra                                                                                                               |___|___| 
 

7.10. A criança possui algum tipo de alergia? 

     0. Não                                                                                                                                           |___|___| 

     1. Sim. Qual?_______________________________________________________________ 

   88. Não sabe/não lembra 

7.11. A criança já ficou internada por algum motivo nos primeiros dois anos de vida? 

     0. Não                                                                                                                                           |___|___| 

     1. Sim 

   88. Não sabe/não lembra 

7.12. Se SIM, qual o motivo e o período da última internação? 

 Motivo:_____________________________________________________________________ 

 Período:_______dias 

 88. Não sabe/ não lembra 

 99. Não se aplica                                                                                                                             |___|___| 
 

 

VIII. ASPECTOS RELACIONADOS À VACINAÇÃO 
8.1. Nos primeiros dois anos de vida, um profissional da saúde avaliava a vacinação do seu filho pela 

caderneta de saúde/vacina? 

     0. Nunca 

     1. Uma vez ao mês  

     2. Uma vez a cada dois meses 

     3. Sempre que eu ia ao serviço de saúde                                                                                     |___|___| 

     4. Somente na sala de vacina 

     5. Outro. Qual?________________________________________________________ 
 

8.2. Onde você costuma vacinar seu filho: (Pode ser mais do que 1 opção) 

     1. Unidade de Saúde Pública                                                                                                           |___|___| 

     2. Clínica Privada        |___|___| 

     3. Hospital        |___|___| 
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     4. Outros. Qual?_________________________________________________                            |___|___| 

 

8.3. Seu filho já tomou alguma vacina no setor privado? 

     0. Não 

     1. Sim, Motivo:_______________________                         |___|___| 

     88. Não sabe/não lembra 

8.4. Seu filho já recebeu algum tipo de comunicado de que a vacina estava ou está atrasada? 

   (Pode ser mais do que 1 opção) 

     0. Não                                                                                                                                            |___|___| 

     1. Pelo Agente Comunitário de Saúde                                                                                          |___|___| 

     2. Por telegrama/via papel                                 |___|___| 

     3. Por telefone                                                                                                                               |___|___| 

     4. Outro___________________                                                                                                   |___|___| 

     88. Não sabe/não lembra/sem informação                                                                                    |___|___| 

8.5. Seu filho já teve alguma reação à vacina? 

     0. Não                                                                                                                                           |___|___| 

     1. Sim. Qual reação e vacina?___________________________________________________ 

     88. Não sabe/não lembra 

8.6. Se sim. Com qual idade?____________meses 

     88. Não sabe/não lembra                                                                                                                |___|___| 

8.7. Seu filho já recebeu alguma vacina especial (DTPa, Hib, Palivizumabe)? 

     0. Não                                                                                                                                            |___|___| 

     1. Sim 

     88. Não sabe/não lembra 

8.8. Qual o motivo? (Pode ser mais do que 1 opção) 

     1. Reação alérgica à vacina                                                                                                            |___|___| 

     2. Indicação por alguma doença                                                                                                     |___|___| 

     3. Opção da mãe                                                                                                                             |___|___| 

     4. Outro:______________________________________                                                             |___|___| 

     88. Não sabe/não lembra                                                                                                                |___|___| 

     99. Não se aplica                                                                                                                            |___|___| 

 

IX. ATITUDE MATERNA / CUIDADOR FRENTE À VACINAÇÃO 
9.1. Possui caderneta de saúde/vacinação em mãos? 

     0. Não                                                                                                                                             |___|___| 

     1. Sim        

9.2. Se não, há quanto tempo está sem caderneta?_____ dias                                                           |___|___| 

     99. Não se aplica 

9.3. Nesse período que estava sem a caderneta, já levou seu filho para tomar alguma vacina? 

     0. Não 

     1. Sim                             |___|___| 

     2. Somente nas campanhas de vacinação  

     88. Não sabe/não lembra 

     99. Não se aplica  

9.4. Quando levou estava no período certo para vaciná-lo? 

     0. Não                            |___|___| 

     1. Sim 

     88. Não sabe/não lembra 

     99. Não se aplica 
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9.5. Nas opções abaixo responda se você: 

 

       1                                2                                3                                4                                5 

discorda                   discorda               nem concorda               concorda             concorda fortemente 

fortemente                                            e nem discorda 

     (colocar a opção correspondente ao lado da frase de 1 a 5) 

 

 9.5.1  L1. Vacinas são importantes para a saúde de minha criança___                                             |___|___| 

 9.5.2. L2. Vacinas funcionam___                                                                                                      |___|___| 

 9.5.3. L3. Vacinar a minha criança é importante para a saúde de outras crianças  

                  em meu bairro___                                                                                                             |___|___| 

 9.5.4. L4. Todas as vacinas infantis que são fornecidas pelo governo são benéficas___                  |___|___| 

 9.5.5. L5. Vacinas novas apresentam mais riscos do que as antigas___                                            |___|___| 

 9.5.6. L6. Eu confio na informação que eu recebi dos profissionais sobre vacinas___                     |___|___| 

 9.5.7. L7. Vacinar é uma boa forma de proteger a minha criança de doenças___                             |___|___| 

 9.5.8. L8. Geralmente, eu sigo as orientações sobre vacinação que os profissionais de saúde que atendem                                   

                 minha criança recomendam___                                                                                          |___|___| 

 9.5.9. L9. Eu me preocupo com as reações graves de vacinas___                                                     |___|___| 

 9.5.10. L10.Minha criança não precisa de vacinas para doenças que não são mais  

                    comuns atualmente___                                                                                                    |___|___| 

9.6. Algumas pessoas não acreditam na vacinação, você concorda com esses grupos?   

     0. Não                                                                                                                                             |___|___|   

     1. Sim 

     2. Parcialmente / neutro 

    88. Não sabe 

9.7. Quando uma nova vacina é fornecida na unidade de saúde, Você: 

     1. Logo leva seu filho para vacinar                                                                                                |___|___| 

     2. Prefere esperar para ver como vai ser a reação da vacina em outras pessoas 

     3. Outro. Qual?______________________________________________________________________ 

     4. Não vacina seu filho   

   88. Não sabe 
 

9.8. Você recebeu alguma orientação dos profissionais de saúde durante o pré-natal ou após o parto sobre a 

vacinação do seu filho? 

     0. Não                                                                                                                                             |___|___| 

     1. Sim  

     88. Não sabe/não lembra 

9.9. Você já atrasou propositalmente alguma vacina ou decidiu não vacinar? 

     0. Não                                                                                                                                             |___|___| 

     1. Sim Quais?________________________________________________  

     88. Não sabe/não lembra 

9.10. Se sim, Qual o motivo? (Pode ser mais do que 1 opção) 

     1. Receio de reações.                                                                                                                     |___|___| 

     2. A vacinação não é necessária.                                                                                                   |___|___| 

     3. Dificuldade de acesso ao serviço de saúde para a vacinação (muito longe).                            |___|___| 

     4. Tempo de espera muito longo.                                                                                                  |___|___| 

     5. Não foi orientada a vacinar.                                                                                                       |___|___| 

     6. Falta de informação quanto às contraindicações (criança estava doente).                                 |___|___| 

     7. Falta de tempo.                                                                                                                           |___|___| 

     8. Opção própria/Não quis vacinar a criança.                                                                                |___|___| 

     9. A criança já teve algum evento adverso pós-vacina.                                                                 |___|___| 

     10. Motivos religiosos.                                                                                                                   |___|___| 

     11. Unidade de Saúde fechada.                                                                                                       |___|___| 

     12. Faltou vacina na unidade de Saúde.                                                                                          |___|___| 

     13. Contraindicação médica.                                                                                                           |___|___| 
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     14. Várias injeções ao mesmo tempo.                                                                                             |___|___| 

     15. Não gostou de algum profissional do serviço de saúde                                                             |___|___| 

     16. Outro.  Qual?___________________________________________________________       |___|___| 

     99. Não se aplica 

9.11. Você sabe quais vacinas seu filho deve tomar?                             

     0. Não                                                                                                                                              |___|___| 

     1. Sim 

9.12. Você já ficou confusa com a quantidade e as datas das vacinas? 

     0. Não                                                                                                                                              |___|___| 

     1. Sim 

9.13. Algum dos seus filhos (exceto a criança da pesquisa) já teve reação à vacina? 

     0. Não                       |___|___| 

     1. Sim. 

     88. Não sabe/não lembra 

     99. Não se aplica  

9.14. Qual a fonte de informação que você MAIS utiliza para saber sobre as vacinas? 

     0. Nenhum                                                                                                                                       |___|___| 

     1. Internet      

     2. Amigos 

     3. Vizinhos 

     4. Profissional de saúde  

     5. Televisão 

     6. Outro. Qual?__________________________________________________________ 
 

9.15. Quando você escuta uma informação negativa relacionada à vacina(s), o que você faz? 

      (Pode ser mais do que 1 opção) 

     0. Nada, apenas não acredita                                                                                                          |___|___| 

     1. Nada, apenas acredita                                                                                                                 |___|___| 

     2. Pesquisa com um amigo se é verdade                                                                                        |___|___| 

     3. Pesquisa com um profissional de saúde se é verdade                                                                |___|___| 

     4. Pesquisa mais informações na Internet                                                                                      |___|___| 

     5. Acredita e repassa informação para outras pessoas                                                                   |___|___| 

     6. Outro. Qual?__________________________________________________________           |___|___| 
 

9.16. Você já deixou de vacinar seu filho por alguma informação que obteve? 

      (Pode ser mais do que 1 opção) 

     0. Não                                                                                                                                              |___|___|  

     1. Profissional de saúde. Qual?______________________                                                           |___|___| 

     2. Internet                                                                                                                                        |___|___| 

     3. Televisão/radio                                                                                                                            |___|___| 

     4. Revistas/jornais                                                                                                                           |___|___| 

     5. Parentes ou amigos                                                                                                                      |___|___| 

     6. Outros __________________________________                                                                     |___|___| 

     88. Não sabe/não lembra                                                                                                                 |___|___| 

9.17. Você acha que deveria ter mais vacinas disponíveis? 

      0. Não                                                                                                                                            |___|___| 

      1. Sim 

9.18. Como você considera sua relação com os profissionais de saúde da unidade?  

     1. Ótimo 

     2. Boa 

     3. Razoável                                                                                                                                    |___|___| 

     4. Ruim 

     5. Indiferente 

9.19. Qual o máximo de tempo você estaria disposta a esperar para aplicar uma 

vacina no seu filho? 

     1. Menos de 10 minutos  
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    2. De 10-30 minutos                                                                                                                      |___|___| 

    3. De 30 a 60 minutos 

    4. Mais de 60 minutos 
 

9.20. Qual transporte utiliza para chegar à unidade de vacinação? (Pode ser mais do que 1 opção) 

     1. Carro                                                                                                                                          |___|___| 

     2. Ônibus                                                                                                                                        |___|___| 

     3. Bicicleta                          |___|___| 

     4. Motocicleta                                                                                                                                 |___|___| 

     5. Taxi/Uber                                                                                                                                    |___|___| 

     6. A pé                                                                                                                                            |___|___| 

     7. Outro. Qual?___________________________________________________                         |___|___| 
 

9.21. Quanto tempo você leva, em média, da sua residência até a unidade de saúde?_____minutos|___|___|  
 

9.22. Você tem o hábito de vacinar seu filho nas campanhas? 

     0. Não 

     1. Sim                                                                                                                                            |___|___| 

     88. Não sabe 

 

X. INFORMAÇÕES SOBRE O USO DA INTERNET NO CUIDADO DA 

CRIANÇA 
10.1. Você usa internet? 

     0. Não      (caso a pessoa não use internet, encerrar a entrevista aqui)                                       |___|___| 

     1. Sim 

10.2. Onde você costuma acessar MAIS a internet?  

     1. Em casa 

     2. No trabalho                                |___|___| 

     3. Na escola/faculdade 

     4. Em centros de acesso gratuito (praças, pontos públicos, bibliotecas) 

     5. Em centros públicos de acesso pago (lan house, cybercafé) 

     6. Outro ___________________ 

10.3. Qual equipamento você MAIS usa para acessar a internet? 

     1. Telefone móvel celular  

     2. Computador (mesa ou portátil) 

     3. Tablet                         |___|___| 

     4. Televisão  

     5. Outro ___________________ 
 

10.4. Quantas vezes por semana você usa a internet?                                                                        

     1. Uma vez por semana  

     2. Entre duas a quatro vezes por semana                                                                                       |___|___| 

     3. Diariamente                               

     4. Menos que uma vez por semana 

10.5. Qual principal motivo de uso da internet?  

     1. Trabalho                                                                                                                                    |___|___| 

     2. Lazer                                                                                                                                          

     3. Pesquisa                                                                                                                                     

     4. Outro.  Qual?____________________________                                                                     
 

10.6. Com qual frequência você usa:        (Marque com X) 

0. 1. Facebook    (   )1x/semana    (   )2 a 4x/semana    (   )Diariamente    (   )Menos 1x/semana.   (   )Não Usa                                             

1. 2. WhatsApp   (   )1x/semana    (   )2 a 4x/semana    (   )Diariamente    (   )Menos 1x/semana.   (   )Não Usa                                             

2. 3. Youtube      (   )1x/semana    (   )2 a 4x/semana    (   )Diariamente    (   )Menos 1x/semana.   (   )Não Usa                                             

3. 4. Blogs          (   )1x/semana    (   )2 a 4x/semana    (   )Diariamente    (   )Menos 1x/semana.   (   )Não Usa                                             

4. 5. Twitter        (   )1x/semana    (   )2 a 4x/semana    (   )Diariamente    (   )Menos 1x/semana.   (   )Não Usa                                             

5. 6. Instagram    (   )1x/semana    (   )2 a 4x/semana    (   )Diariamente    (   )Menos 1x/semana.   (   )Não Usa                                             
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6. 7. Outro_____________________________ 

7.                         (   )1x/semana    (   )2 a 4x/semana    (   )Diariamente    (   )Menos 1x/semana.   (   )Não Usa 

10.7. Você participa de alguma comunidade/grupo na internet?                                                        |___|___| 

     0. Não  

     1. Sim. Qual assunto/tema?_____________________________________________________ 
 

10.8. Você usa ou já usou algum aplicativo no seu celular?                                                               |___|___| 

     0. Não  

     1. Sim. Qual assunto/tema?_____________________________________________________ 
 

10.9. Se não usa mais, qual motivo deixou de usar?                

______________________________________________________________________________________ 

    99. Não se aplica                                                                                                                             |___|___| 
 

10.10. Você usa internet para obter informações sobre a saúde do seu filho? 

     0. Não    (caso a pessoa não use, encerrar a entrevista aqui)                                                       |___|___| 

     1. Sim  

8. 10.11. Por qual motivo você procura informações sobre o cuidado de saúde do seu filho pela internet? 

9.         (Pode ser mais do que 1 opção)  

10.      1. Decisão sobre ir ou não ao médico.                                                                                            |___|___|  

11.      2. Falta de acesso aos serviços de saúde (não consegue marcar consulta/ a UBS é longe).           |___|___| 

12.      3. Falta de confiança no profissional de saúde.                                                                              |___|___| 

13.      4. Complementação de informações dos profissionais de saúde.                                                   |___|___| 

14.      5. Para mudar de decisão sobre tratamento de doenças.                                                                 |___|___| 

15.      6. Melhorar o cuidado com a saúde.                                                                                               |___|___|  

16.      7. Curiosidade, praticidade.                                                                                                            |___|___| 

17.      99. Não se aplica                                                                                                                             |___|___| 

10.12. Quais tipos de informações sobre a saúde de seu filho você mais procura na internet? 

18.         (Pode ser mais do que 1 opção) 

19.      1. Diagnóstico de doenças.                                                                                                             |___|___|  

20.      2. Tratamentos.                                                                                                                               |___|___| 

21.      3. Medicação caseira para tratamento de doenças.                                                                         |___|___| 

22.      4. Alimentação da criança/aleitamento materno.                                                                           |___|___| 

23.      5. Vacinação.                                                                                                                                  |___|___| 

24.      6. Crescimento.                                                                                                                               |___|___| 

25.      7. Fases do desenvolvimento infantil.                                                                                            |___|___| 

26.      8. Procura por profissionais especialistas.                                                                                      |___|___| 

27.      9. Procura experiências/depoimentos de outros pacientes.                                                            |___|___| 

28.      10. Outras. Quais?______________________________                                                              |___|___| 

     99. Não se aplica                                                                                                                            |___|___| 

29. 10.13. Você usa algum aplicativo no celular com objetivo de cuidar, acompanhar ou obter informações 

sobre a saúde do seu filho? 

30.      0. Não.                                                                                                                                           |___|___| 

31.      1. Sim, atualmente. Qual?____________________________________ 

32.      1. Sim, anteriormente. Qual e quando?____________________________________ 

10.14. Quais redes sociais você mais usa para obter informações de saúde do seu filho? 

33.         (Pode ser mais do que 1 opção) 

34.      0. Não usa rede social                                                                                                                   |___|___| 

35.      1. Facebook                                                                                                                                   |___|___| 

36.      2. WhatsApp                                                                                                                                 |___|___| 

37.      3. Youtube                                                                                                                                    |___|___| 

38.      4. Blogs                                                                                                                                         |___|___| 

39.      6. Twitter                                                                                                                                       |___|___| 

40.      7. Instagram                                                                                                                                   |___|___| 

10.15. Você participa de alguma comunidade/grupo na internet para obter informações ou cuidar da saúde 

do seu filho? 

     0. Não             1. Sim                                                                                                                     |___|___|      
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10.16. Você costuma conversar ou pedir aconselhamento de profissionais de saúde pela internet? 

     0. Não                      |___|___| 

     1. Sim. Que tipo de profissional?____________________________________________ 
 

41. 10.17. Quais ferramentas de busca você mais usa para obter informações de saúde do seu filho? 

42.         (Pode ser mais do que 1 opção) 

43.      0. Não usa.                                                                                                                                      |___|___| 

44.      1. Google, Yahoo, Bing, Cadê.                                                                                                      |___|___| 

45.      2. Páginas do Ministério da Saúde.                                                                                                |___|___| 

46.      3. Jornais e revistas online.                                                                                                             |___|___| 

47.      4. Bibliotecas virtuais.                                                                                                                    |___|___| 

48.      5. Outros:_____________________________                                                                              |___|___| 

49. 10. 18. O que você costuma fazer após pesquisa de informações na internet sobre a saúde do seu filho? 

50.         (Pode ser mais do que 1 opção)  

51.      0. Nada                                                                                                                                          |___|___| 

52.      1. Segue as recomendações da internet.                                                                                        |___|___| 

53.      2. Conversa com parentes e amigos.                                                                                             |___|___| 

54.      3. Procura um serviço de saúde.                                                                                                    |___|___| 

55.      4. Compra serviços/produtos pela internet.                                                                                   |___|___| 

56.    99. Não se aplica                                                                                                                              |___|___| 

57. 10.19. O serviço de saúde que você frequenta disponibiliza algum tipo de serviço pela internet? 

58.         (Pode ser mais do que 1 opção) 

59.      0. Não.                                                                                                                                            |___|___| 

60.      1. Marcação de consultas.                                                                                                              |___|___| 

61.      2. Resultados de exames.                                                                                                               |___|___| 

62.      3. Mensagens sobre informações de saúde.                                                                                   |___|___| 

63.      4. Outros:__________________________________________________                                   |___|___| 

64.    88. Não sabe                                                                                                                                     |___|___| 

65. 10.20. Em que momento você costuma acessar a internet para buscar informações? 

66.      1. Antes das consultas                                                                 

67.      2. Depois das consultas                                                                                                                  |___|___| 

68.      3. Antes e depois das consultas 

69.      0. Não costuma acessar internet para buscar informações 

70. 10.21. Quando você fala com um profissional de saúde sobre as informações que obteve na internet sobre o 

cuidado com a saúde, qual a reação deles? 

71.      0. Não costumo comentar com o profissional de saúde 

72.      1. Reação neutra, natural ou indiferente (o profissional não comentou o assunto)                       |___|___| 

73.      2. Positiva (o profissional achou bom) 

74.      3. Contraditória (o profissional apresentou argumentos a favor e contra) 

75.      4. Negativa (o profissional disse que não gosta que o paciente tenha informações técnicas, que discuta, 

questione ou conteste seus diagnósticos e procedimentos) 

76. 10.22. Que tipos de serviços pela internet você gostaria de ter? (Pode ser mais do que 1 opção) 

77.      1. Renovar prescrições de tratamentos pela internet                                                                     |___|___| 

78.      2. Marcar as consultas                                                                                                                   |___|___| 

79.      3. Acessar seus prontuários médicos                                                                                             |___|___| 

80.      4. Obter resultados de exames ou testes                                                                                        |___|___| 

81.      5. Outros______________________________________________                                            |___|___ 

ANOTAÇÕES: 
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ANEXO 2. MANUAL DO ENTREVISTADOR 

 

PESQUISA: Efeito de um programa de transferência condicionada de renda na 

vacinação oportuna infantil em um município de médio porte, Araraquara (SP) 

Coordenadora da Pesquisa: Prof.ª Dra Ana Paula Sayuri Sato 

Doutoranda da Pesquisa: Ma. Érica Marvila Garcia 

Pós-doutoranda: Dra Claudia Palombo 

 

MANUAL DO ENTREVISTADOR 

 

1. APRESENTAÇÃO  

O objetivo dessa pesquisa é analisar a associação entre a atitude materna e a vacinação 

infantil. 

Espera-se que os resultados do projeto possam contribuir para o conhecimento dos 

fatores associados à adesão à vacinação, considerando que fatores sociais e individuais, 

podem interferir diretamente na atitude materna frente à vacinação. Além de validar os 

dados do Sistema Juarez. Assim sendo, pretende-se fornecer elementos necessários para 

o aperfeiçoamento das intervenções da vacinação infantil oportuna, espera-se ainda 

fortalecer o uso do registro informatizado de imunização para melhoria da assistência à 

saúde e pesquisa científica. A análise dos fatores associados à adesão a vacinação 

infantil, permitirá o aprimoramento das estratégias e do planejamento das ações 

relacionados à imunoproteção.  

A pesquisa será realizada com as mães das 450 crianças nascidas em 2015. A 

distribuição de entrevistas considerou as diferentes regiões do município e Araraquara. 

A pesquisa deverá ocorrer entre os meses de agosto e outubro de 2018. As entrevistas 

serão realizadas em domicílios, sendo previamente agendadas com a família e, se 

necessário, com o agente comunitário de saúde da área, até que se alcance o número de 

crianças estipulado para cada área. 
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 2. ORIENTAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA ENTREVISTA 

A) Agendamento da entrevista. 

✔ Agende a entrevista com as mães/cuidador via telefone (verificar no sistema Juarez 

ou cartão SUS o número mais atual), informando a necessidade da caderneta de 

vacinação no dia da entrevista.  

B) Rapport 

✔ Apresente-se às mães/cuidador e explique brevemente os objetivos da pesquisa. 

Nesse momento é importante que se use sempre o mesmo discurso, pois é necessária a 

uniformidade na abordagem das mães. 

C) Critérios de inclusão/exclusão 

✔ Inclusão: 

➢ Crianças nascidas no ano de 2015; 

➢ Crianças cujas mães/cuidador assinarem o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. 

✔ Exclusão: 

➢ Óbito antes de completar 24 meses de idade; 

➢ Mudança para outro município antes de completar 12 meses de idade; 

➢ Crianças Institucionalizadas. 

D) Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) 

✔ As mães/cuidador que aceitarem participar da pesquisa devem ler e assinar o TCLE 

antes de iniciar a entrevista. Caso a mãe/cuidador não saiba ler, fazê-lo por ela. Em 

seguida, dê as explicações necessárias e tire as dúvidas. A mãe/cuidador deverá assinar 

o TCLE em duas vias. Uma via deve ficar com a mãe e outra deverá ser anexada ao 

questionário realizado. 

E) Preenchimento do formulário 
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✔ O formulário está dividido em 10 blocos contendo: identificação do questionário; 

preenchimento do entrevistador; características individuais da mãe ou responsável; 

informações de saúde da mãe ou cuidador da criança; informações da gravidez, do parto 

e puerpério da mãe; características da criança; informações de saúde da criança; 

aspectos relacionados à vacinação; atitude materna frente à vacinação; informações 

sobre o uso da internet no cuidado da criança; 

✔ Esteja atento às indicações de preenchimento no próprio formulário;  

✔ Todas as respostas devem ser anotadas diretamente sobre a alternativa desejada; 

✔ Procure utilizar sempre o nome da mãe e da criança ao fazer as perguntas; 

✔ NÃO TENTE DECODIFICAR as respostas da mãe (não interpretá-las). Em caso de 

dúvida, registre a resposta com detalhes, usando as próprias palavras da entrevistada, 

entre aspas. 

✔ Em caso de impedimento de iniciar ou prosseguir com a entrevista, AGENDE com 

a mãe um novo dia e horário viável para ambos. 

BLOCO I. IDENTIFICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

1.1. Código da criança: Refere-se ao código das crianças participantes da pesquisa 

descrito na planilha. Os três primeiros dígitos referem-se à ordem da criança (1 a 450), 

os dois números seguintes referem-se ao número da área de ponderação (1 a 15) e os 

dois números finais é referente a localização da criança, se ela está na lista “amostra” 

(01) ou na “reserva” (02).  

1.2. Entrevistador: Colocar o nome completo, sem rasuras e legível. 

1.3. Supervisor 1: NÃO PREENCHER. 

1.4. Supervisor 2: NÃO PREENCHER 

1.5. Digitador: NÃO PREENCHER. 

1.6. Data da entrevista: Colocar a data que foi realizada a entrevista. 

1.7. Data da 1ª revisão: NÃO PREENCHER. 

1.8. Data da 2ª revisão: NÃO PREENCHER. 

1.9. Data da digitação: NÃO PREENCHER. 

BLOCO II. PREENCHIMENTO DO ENTREVISTADOR 

2.1. Tipo de serviço em que a criança está cadastrada Cobertura dos serviços de saúde. 

Marcar a opção que melhor responda a questão. Esta informação poderá ser obtida no 

Sistema Juarez, caso a mãe não consiga responder. 
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2.2. A entrevista é feita com a mãe biológica? Marcar a opção que melhor responda a 

questão. 

2.3. Se não, qual o grau de parentesco com a criança? Anotar o grau de parentesco do 

responsável pela entrevista. Se a resposta for OUTRO, anotar qual. 

2.4. A criança mora com a mãe? Marcar a opção que melhor responda a questão.                                                                                                                          

2.5. Caso não more com a mãe, qual motivo da criança não morar com a mãe? Marcar a 

opção que melhor responda a questão.  

2.6. Qual a idade da criança quando ela passou a morar com você (meses)? Anotar a 

idade (em meses) que a criança estava quando foi morar com a atual cuidadora. 

2.7. Possui caderneta da Criança? Solicitar a caderneta da criança. Marcar a opção que 

melhor responda a questão. Caso a resposta seja NÃO, anotar o motivo. 

2.8. Qual o estado de conservação da caderneta? Avaliar a condição de conservação da 

caderneta (NÃO FAÇA COMENTÁRIOS ACERCA DO ESTADO ENCONTRADO) e 

Marcar a(as) opção(ões) que melhor define. 

2.9. Calendário vacinal básico: Transcrever de forma clara todos os dados (Nome da 

vacina e data da aplicação) referentes às vacinas registradas na caderneta de vacinação 

da criança. MUITA ATENÇÃO! TODAS AS VACINAS TOMADAS PELA 

CRIANÇA E REGISTRADAS NA SUA CADERNETA DE VACINAÇÃO DEVEM 

SER TRANSCRITAS. 

2.10. Outros Imunobiológicos: Transcrever outros imunobiológicos (vacinas de 

campanhas, imunobiológicos especiais e imunobiológico da rede privada) registrados na 

caderneta da criança. 

BLOCO III. CARACTERÍSTICAS INDIVIDUAIS DA MÃE OU 

RESPONSÁVEL. 

3.1. Qual seu nome? Anotar o nome completo da mãe ou do responsável pela criança 

3.2. Qual sua data de Nascimento? dia/mês/ano? Anotar a data de nascimento da mãe ou 

responsável pela criança. 

3.3. Qual sua raça/Cor? Marcar a opção que melhor responda a questão. Autodeclarada. 

3.4. Qual sua situação conjugal? Marcar a opção que melhor responda a questão. O (a) 

companheiro (a) deve morar na mesma casa. 

3.5. Qual sua crença ou religião? Marcar a opção que melhor responda a questão. 

3.6. Qual sua escolaridade? Perguntar até que série concluiu e depois preencher com a 

numeração que corresponda a escolaridade. 

3.7. Qual sua profissão? Anotar a profissão da mãe ou do responsável. 

3.8. Qual a sua ocupação? Marcar a opção que melhor responda a questão 

3.9. Qual o vínculo empregatício? Marcar a(as) opção(ões) que melhor responda a 

questão. 

3.10. Você tem outro tipo de fonte de renda? Marcar a opção que melhor responda a 

questão.  

BOLSA FAMÍLIA: É um programa de transferência direta de renda, direcionado às 

famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o País, de modo que 

consigam superar a situação de vulnerabilidade e pobreza.  

BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA- BPC: É a garantia de um salário 

mínimo mensal ao idoso acima de 65 anos ou à pessoa com deficiência de qualquer 

idade com impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial de longo 

prazo (aquele que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos), que o 
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impossibilite de participar de forma plena e efetiva na sociedade, em igualdade de 

condições com as demais pessoas.  

3.11. Se recebe Bolsa Família, qual o valor recebido? Anotar o valor mensal recebido. 

3.12. Se recebe Benefício Prestação Continuada – BPC, qual o valor recebido? Anotar o 

valor mensal recebido. 

3.13. Qual a renda total da família? Marcar a opção que melhor responda a questão. 

3.14. Quem é o chefe da família? Marcar a opção que melhor responda a questão. Se a 

resposat for OUTRO, anotar quem. 

3.15. Quantas pessoas moram em sua casa? Anotar o total de pessoas que moram na 

casa. 

3.16. Tem alguém com necessidades especiais? Marcar a opção que melhor responda a 

questão. 

3.17. Indique a idade de seus filhos, caso tenha. Anotar as idades dos respectivos filhos. 

Nos dois primeiros quadradinhos colocar a idade e no terceiro colocar a letra M se a 

idade for em meses e a A se for em anos. 

3.18. Tem outras crianças que moram na casa? Marcar a opção que melhor responda a 

questão. Caso a resposta seja SIM, anotar as idades das respectivas crianças. 

3.19. Você paga alguém para te ajudar no cuidado da casa ou dos filhos? Marcar a 

opção que melhor responda a questão. 

3.20. Há quanto tempo você mora neste endereço? Marcar a opção que melhor responda 

a questão.  

3.21. Sua casa é? Marcar a opção que melhor responda a questão. 

3.22. Quantos cômodos possuem para dormir? Marcar a opção que melhor responda a 

questão. 

BLOCO IV. INFORMAÇÕES DE SAÚDE DA MÃE OU CUIDADOR DA 

CRIANÇA 

4.1. Você possui plano de Saúde? Marcar a opção que melhor responda a questão 

4.2. Nos últimos seis meses você passou por alguma consulta médica? Marcar a opção 

que melhor responda a questão. Se a resposta for SIM, anotar o motivo da consulta. 

4.3. Depois que seu filho nasceu você precisou se ausentar de casa por um longo 

período (>10 dias)? Marcar a opção que melhor responda a questão. Se a resposta for 

SIM, anotar o motivo. 

4.4. Em relação ao hábito de fumar. Marcar a opção que melhor responda a questão 

4.5. Consome álcool atualmente? Marcar a opção que melhor responda a questão. 

BLOCO V. INFORMAÇÕES DA GRÁVIDEZ, DO PARTO E PUERPÉRIO DA 

MÃE. 

5.1. Antes de você ficar grávida, você fez alguma coisa para melhorar sua saúde como 

preparação para a gravidez? Marcar a(as) opção(ões) que melhor responda a questão. 

5.2. Você realizou algum acompanhamento pré-natal? Marcar a opção que melhor 

responda a questão. 

5.3. Onde fez o pré-natal? Marcar a(as) opção(ões) que melhor responda a questão. 

5.4. Com quantos meses de gravidez você começou o pré-natal? Anotar o mês de 

gestação em que realizou a primeira consulta de pré-natal.                                           
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5.5. Quantas consultas de pré-natal fez na gravidez? Marcar a opção que melhor 

responda a questão. 

5.6. Qual o tipo de parto? Marcar a opção que melhor responda a questão. 

5.7. Em que lugar a criança nasceu? Marcar a opção que melhor responda a questão. Se 

a resposta for OUTRO, anotar onde. 

5.8. Teve diagnóstico de depressão pós-parto? Marcar a opção que melhor responda a 

questão. 

5.9. Seu filho saiu de alta da maternidade junto com você (mãe)? Marcar a opção que 

melhor responda a questão. Se a resposta for NÃO, anotar o motivo. 

5.10. Durante o parto ou nos primeiros 7 dias após o parto, você (mãe) teve algum 

problema? Marcar a opção que melhor responda a questão. Se a resposta for SIM, 

anotar qual foi o problema. 

5.11. Durante o parto ou nos primeiros 7 dias após o parto, o bebê teve algum 

problema? Marcar a opção que melhor responda a questão. Se a resposta for SIM, 

anotar qual foi o problema. 

BLOCO VI.  CARACTERÍSTICAS DA CRIANÇA 

6.1. Nome: Anotar o nome completo da criança. 

6.2. Data de Nascimento (dia/mês/ano). Anotar a data de nascimento da criança.  

6.3. Peso ao nascer (gramas): Anotar o peso da criança ao nascer. Copie essa 

informação da caderneta da criança.                                                                                                    

6.4. Tamanho ao nascer (cm)? Anotar o tamanho da criança ao nascer. Copie essa 

informação da caderneta da criança.                                                                                               

6.5. Sexo. Marcar a opção que melhor responda a questão. 

6.6. Raça/Cor. Marcar opção que melhor responda a questão. 

6.7. Seu filho frequentou creche (escola) nos dois primeiros anos de vida? Marcar a 

opção que melhor responda a questão. 

6.8. Com qual idade entrou na creche (escola)? (meses)? Anotar a idade da criança em 

meses quando entrou na creche/escolinha.                                                                                                 

6.9. Em qual período permanecia na creche (escola)? Marcar a opção que melhor 

responda a questão. 

BLOCO VII. INFORMAÇÕES DE SAÚDE DA CRIANÇA. 

7.1. A criança recebeu alguma consulta nos primeiros 42 dias após o parto (no posto de 

saúde, hospital ou visita domiciliar do médico ou enfermeiro)? Marcar a opção que 

melhor responda a questão. 

7.2. A criança mamou no peito logo que nasceu? Marcar a opção que melhor responda a 

questão. 

7.3. Até que idade recebeu APENAS leite do peito materno (exclusivo) (meses)? Anotar 

a idade em que a criança deixou de receber o leite materno EXCLUSIVO.  

7.4. Se NÃO mamou no peito, por que você (mãe) não amamentou ou deixou de 

amamentar? Marcar a opção que melhor responda a questão. 

7.5. Até que idade recebeu leite do peito? Anotar a idade em que a criança deixou de 

receber o leite materno.                                                                                               

7.6. Você costumava levar a criança regularmente ao serviço de saúde, nos dois 

primeiros anos de vida? Marcar a opção que melhor responda a questão.  
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7.7. Por quais motivos você levava a criança ao serviço de saúde, nos dois primeiros 

anos de vida? Marcar a(as) opção(ões) que melhor responda a questão. 

7.8. Por qual tipo de serviço de saúde a criança foi acompanhada durante os dois 

primeiros anos? Marcar a opção que melhor responda a questão. 

7.9. A criança apresentou doença ou problema de saúde nos dois primeiros anos de 

vida? Marcar a(as) opção(ões) que melhor responda a questão. 

7.10. A criança possui algum tipo de alergia? Marcar a opção que melhor responda a 

questão. Se a reposta for SIM, anotar o tipo de alergia. 

7.11. A criança já ficou internada por algum motivo nos primeiros dois anos? Marcar a 

opção que melhor responda a questão. 

7.12. Se SIM, qual o motivo e o período da última. Anotar o motivo da internação e a 

duração dela. 

BLOCO VIII. ASPECTOS RELACIONADOS À VACINAÇÃO. 

8.1. Nos primeiros dois anos de vida da criança, o médico ou enfermeiro avaliavam a 

vacinação do seu filho pela caderneta de saúde? Marcar a opção que melhor responda a 

questão. 

8.2. Onde costumava vacinar seu filho? Marcar a(as) opção(ões) que melhor responda a 

questão. 

8.3. Seu filho já tomou alguma vacina no setor privado? Marcar a opção que melhor 

responda a questão. Se a resposta for SIM, anotar o motivo. 

8.4. Seu filho já recebeu algum tipo de comunicado de que a vacina estava ou está 

atrasada? Marcar a(as) opção(ões) que melhor responda a questão. 

8.5. Seu filho já teve alguma reação à vacina? Marcar a opção que melhor responda a 

questão. Se a resposta for SIM, descrever a reação e a vacina (caso a mãe saiba). 

8.6. Se sim. Com qual idade (meses)? Anotar a idade que a criança estava quando 

apresentou a reação. 

8.7. Seu filho já recebeu alguma vacina especial? Marcar a opção que melhor responda 

a questão. 

8.8. Qual o motivo? Marcar a(as) opção(ões) que melhor responda a questão. 

BLOCO IX. ATITUDE MATERNA FRENTE À VACINAÇÃO. 

9.1. Possui caderneta em mãos? Marcar a opção que melhor responda a questão. 

9.2. Se não, há quanto tempo está sem caderneta (dias)? Anotar o tempo que a criança 

ficou sem caderneta.                                                                                

9.3. Nesse período que estava sem a caderneta, já levou seu filho para tomar alguma 

vacina? Marcar a opção que melhor responda a questão. 

9.4. Quando levou estava no período certo para vaciná-lo? Marcar a opção que melhor 

responda a questão. 

9.5. Nas opções abaixo responda se você: 1 = discorda fortemente; 2 = discorda; 3 = 

nem concorda e nem discorda; 4 = concorda; 5 = concorda fortemente. Explicar para a 

mãe ou responsável que você irá ler algumas frases e ela vai escolher uma das opções 

acima. 

9.6. Algumas pessoas não acreditam na vacinação, você concorda com esses grupos? 

Marcar a opção que melhor responda a questão.    

9.7. Quando uma nova vacina é fornecida na unidade de saúde, Você: Marcar a opção 

que melhor responda a questão. Se a resposta for OUTRO, anotar qual. 
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9.8. Você recebeu alguma orientação dos profissionais de saúde durante o pré-natal ou 

após o parto sobre a vacinação do seu filho? Marcar a opção que melhor responda a 

questão. 

9.9. Você já atrasou propositalmente alguma vacina ou decidiu não vacinar? Marcar a 

opção que melhor responda a questão. 

9.10. Se sim, Qual o motivo? Marcar a(as) opção(ões) que melhor responda a questão. 

9.11. Você sabe quais vacinas seu filho deve tomar? Marcar a opção que melhor 

responda a questão.                            

9.12. Você já ficou confusa com a quantidade e as datas das vacinas? Marcar a opção 

que melhor responda a questão. 

9.13. Algum dos seus filhos (exceto a criança da pesquisa) já teve reação à vacina? 

Marcar a opção que melhor responda a questão. 

9.14. Qual a fonte de informação que você mais utiliza para saber sobre as vacinas? 

Marcar a opção que melhor responda a questão. 

9.15. Quando você escuta uma informação negativa relacionada à vacina(s), o que você 

faz? Marcar a(as) opção(ões) que melhor responda a questão. 

9.16. Você já deixou de vacinar seu filho por alguma informação que obteve? Marcar 

a(as) opção(ões) que melhor responda a questão. 

9.17. Você acha que deveria ter mais vacinas disponíveis? Marcar a opção que melhor 

responda a questão. 

9.18. Como você considera sua relação com os profissionais de saúde da unidade? 

Marcar a opção que melhor responda a questão. 

9.19. Qual o máximo de tempo você estaria disposta (o) a esperar para aplicar uma 

vacina no seu filho? (minutos). Marcar a opção que melhor responda a questão. 

9.20. Qual transporte utiliza para chegar à unidade de vacinação? Marcar a(as) 

opção(ões) que melhor responda a questão. 

9.21. Quanto tempo você leva, em média, da sua residência até a unidade de saúde 

(minutos)? Anotar quanto tempo, a mãe ou responsável, leva da sua residência até a 

unidade de saúde.                                        

9.22. Tem o hábito de vacinar seu filho nas campanhas? Marcar a opção que melhor 

responda a questão. 

BLOCO X. INFORMAÇÕES SOBRE O USO DA INTERNET NO CUIDADO DA 

CRIANÇA. 

10.1. Você usa internet? Marcar a opção que melhor responda a questão. caso a pessoa 

não use internet, encerrar a entrevista nesta questão. 

10.2 Onde você costuma acessar mais a internet? Marcar a opção que melhor responda a 

questão. 

10.3. Qual equipamento você mais usa para acessar a internet? Marcar a opção que 

melhor responda a questão. 

10.4. Quantas vezes por semana você usa a internet? Marcar a opção que melhor 

responda a questão. 

10.5. Qual principal motivo de uso da internet? Marcar a opção que melhor responda a 

questão. 

10.6. Com qual frequência você usa: Marcar a(as) opção(ões) que melhor responda a 

questão. 
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10.7. Você participa de alguma comunidade/grupo na internet? Marcar a opção que 

melhor responda a questão. Se a resposta for SIM, anotar o assunto/tema da 

comunidade/grupo. 

10.8. Você usa ou já usou algum aplicativo no seu celular? Marcar a opção que melhor 

responda a questão. Se a resposta for SIM, anotar o assunto/tema do aplicativo. 

10.9. Se não usa mais, qual motivo deixou de usar? Anotar o motivo pelo qual deixou 

de usar o aplicativo. 

10.10. Você usa internet para obter informações sobre a saúde do seu filho? Marcar a 

opção que melhor responda a questão. 

10.11. Por qual motivo você procura informações sobre o cuidado de saúde do seu filho 

pela internet? Marcar a(as) opção(ões) que melhor responda a questão. 

10.12. Quais tipos de informações sobre a saúde de seu filho você mais procura na 

internet? Marcar a(as) opção(ões) que melhor responda a questão. 

10.13. Você usa algum aplicativo no celular com objetivo de cuidar, acompanhar ou 

obter informações sobre a saúde do seu filho? Marcar a opção que melhor responda a 

questão. Se a resposta for SIM, anotar qual aplicativo. 

10.14. Quais as redes sociais você mais usa para obter informações de saúde do seu 

filho? Marcar a(as) opção(ões) que melhor responda a questão. 

10.15. Você participa de alguma comunidade/grupo na internet para obter informações 

ou cuidar da saúde do seu filho? Marcar a opção que melhor responda a questão. 

10.16. Você costuma conversar ou pedir aconselhamento de profissionais de saúde pela 

internet? Marcar a opção que melhor responda a questão. Se a resposta for SIM, anotar 

que tipo de profissional. 

10.17. Quais ferramentas de busca você mais usa para obter informações de saúde do 

seu filho? Marcar a(as) opção(ões) que melhor responda a questão. 

10. 18. O que você costuma fazer após pesquisa de informações na internet sobre a 

saúde do seu filho? Marcar a(as) opção(ões) que melhor responda a questão. 

10.19. O serviço de saúde que você frequenta disponibiliza algum tipo de serviço pela 

internet? Marcar a(as) opção(ões) que melhor responda a questão. 

10.20. Em que momento você costuma acessar a internet para buscar informações? 

Marcar a opção que melhor responda a questão. 

10.21. Quando você fala com um profissional de saúde sobre as informações que obteve 

na internet sobre o cuidado com a saúde, qual a reação deles? Marcar a opção que 

melhor responda a questão. 

10.22. Que tipos de serviços pela internet você gostaria de ter? Marcar a(as) opção(ões) 

que melhor responda a questão. 

B. Orientações finais. 

✔ AO FINAL DA ENTREVISTA, VERIFIQUE SE HÁ ALGUMA VACINA 

ATRASADA (DATA À LÁPIS), SE SIM, ORIENTAR A MÃE OU RESPONSÁVEL 

A LEVÁ-LO À UNIDADE DE SAÚDE MAIS PRÓXIMA PARA VACINÁ-LO  
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ANEXO 3. RELATÓRIO DE SUPERVISÃO 

 

RELATÓRIO DE SUPERVISÃO DE CAMPO 

Efeito de um programa de transferência condicionada de renda na vacinação 

oportuna infantil em um município de médio porte, Araraquara-SP 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

O objetivo deste projeto é avaliar o efeito de um programa de transferência 

condicionada de renda na vacinação oportuna infantil. Trata-se de um estudo de coorte 

retrospectiva com dados secundários e um inquérito domiciliar de uma amostra 

probabilística estratificada das crianças nascidas em 2015 no município de Araraquara-

SP. 

Esse relatório refere-se às atividades de supervisão de campo do inquérito domiciliar. 

Os dados foram coletados por equipe de 14 integrantes, envolvendo entrevistadores e 

supervisores treinados. Um pré-teste, realizado para ajustar o instrumento e garantir que 

as questões contemplam os objetivos propostos, foi conduzido com no mínimo uma mãe 

por cada entrevistador.  

Após ajustes nos formulários, a equipe deveria realizar as entrevistas e num período de 

90 dias. As entrevistas foram previamente agendadas por telefone e realizadas 

posteriormente em domicílio.  

Os formulários preenchidos deveriam ser entregues aos supervisores de área para que as 

respostas fossem codificadas e também para identificação de possíveis inconsistências 

no preenchimento. 

A coleta de dados foi realizada no período de 15 de agosto a 30 de outubro. Nesse 

período, duas integrantes da equipe de campo realizaram visitas de apoio aos 

supervisores de área com o objetivo de verificar a adequação do preenchimento dos 

formulários, sanar as possíveis dificuldades ou dúvidas na coleta dos dados e recolher os 

formulários já preenchidos. Além disso, uma visita de supervisão de campo foi realizada 
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para checar o endereço da criança, a consistência da veracidade das informações 

coletadas (Figura 8). 

As visitas de supervisão foram realizadas nas seguintes datas: 

14/08/2018: Entrega dos formulários para início da coleta dos dados. 

23/08/2018: 1ª Visita aos supervisores de área. Recolha e verificação de 24 formulários. 

04/09/2018: 2º Visita aos supervisores de área. Recolha e verificação de 68 formulários. 

20/09/2018: 3ª Visita aos supervisores de área. Recolha e verificação 143 formulários. 

09/10/2018: 4ª Supervisão de campo. Recolha e verificação de 180 formulários e visitas 

domiciliárias. 

8/11/2018: 5ª Visita aos supervisores de área. Recolha e verificação de 35 formulários e 

finalização da coleta de dados do inquérito domiciliar. 

Figura 8. Diagrama das visitas de supervisão. Araraquara-SP, 2018. 

 

Para a supervisão de campo foram selecionados aleatoriamente 10% (n=45) dos 

formulários, contemplando todos os entrevistadores. Os formulários selecionados foram 
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agrupados por bairro/endereço para facilitar e agilizar o deslocamento, considerando a 

extensa área territorial do município de Araraquara. 

As visitas foram realizadas no dia 09 de outubro em horário comercial e não agendadas 

previamente. Assim, foi possível encontrar somente 2% (n=9) das mães dessa amostra. 

Todas as informações foram checadas e não houve inconsistências nas respostas dos 

formulários comparando-se com as respostas das mães nas visitas de supervisão de 

campo. 

Para os outros 36 formulários, sem sucesso nas visitas, foram realizadas ligações 

telefônicas, após o horário comercial. No entanto, apenas duas chamadas foram 

completadas. As outras ligações apresentaram problemas como ‘número de telefone 

inexistente’ ou ‘telefone fora de área’. 
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ANEXO 4. DICIONÁRIO DE VARIÁVEIS 

Variável Definição Categorização 

Atitude frente a uma nova vacina Atitude da mãe frente à uma 

nova vacina incluída no 

calendário vacinal. 

1. Logo leva para vacinar 

2. Prefere esperar 

Atraso proposital ou decisão de não 

vacinar 

Atitude da mãe em relação 

ao atraso ou decisão de não 

vacinar 

1. Não 

2. Sim 

 

 

Condição da caderneta de saúde da 

criança 

 

Avaliação da caderneta de 

saúde da criança realizada 

pelo entrevistador 

1. Com duas ou mais rasuras 

e/ou amassado e/ou sujeira 

2. Com apenas uma rasura ou 

um amassado ou uma sujeira 

3. Sem qualquer rasura, 

amassado ou sujeira 

Consulta médica da mãe nos últimos 

seis meses 

Autorrelato da mãe sobre a 

realização de consulta média 

nos últimos seis meses 

1. Não 

2. Sim 

 

 

Crença / religião da mãe 

 

 

Autorrelato da mãe sobre sua 

crença/religião 

1. Sem religião / ateu 

2. Protestante 

3. Católico 

4. Umbanda/Candomblé 

5. Doutrina espírita 

6. Outras religiões 

Deixou de vacinar seu filho por 

alguma informação que obteve 

Atitude da mãe em relação a 

não vacinação do filho em 

decorrência de alguma 

informação que obteve  

1. Não 

2. Sim 

Depressão pós-parto Informação relatada pela mãe 

sobre sua condição em 

relação à depressão pós-parto 

1. Não 

2. Sim 

Deveria ter mais vacinas disponível Atitude da mãe acerca da 

necessidade de mais vacinas 

no calendário vacinal 

1. Não 

2. Sim 

 

Escolaridade da mãe 

 

Escolaridade da mãe, em 

anos de estudos, 

categorizados. 

1. <8 anos 

2. 8 a 11 anos 

3. >11 anos 

 

 

Informação sobre a fonte de 

informação mais utilizada 

pela mãe para saber sobre 
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Fonte de informação mais usada 

para saber sobre a vacina 

vacina.  

 

Estão incluídos na categoria 

“outros”: internet; amigos; 

vizinhos; televisão; e 

qualquer outra fonte que não 

seja o profissional da saúde. 

 

1. Profissional de Saúde 

 

2. Outros 

 

Hábito de fumar da mãe 

 

Informação acerca da 

condição da mãe em relação 

ao hábito de fumar 

1. Nunca 

2. Ex-fumante 

3. Fumante atual 

Hábito de vacinar em campanha Atitude da mãe acerca do 

hábito de vacinar em 

campanha 

1. Não 

2. Sim 

Hospitalização infantil nos 

primeiros dois anos de vida 

Informação relatada pela mãe 

acerca da hospitalização da 

criança nos primeiros dois 

anos de vida 

1. Não 

2. Sim 

 

Idade da mãe 

 

Idade da mãe, em anos, 

categorizada 

1. <30 anos 

2. 30 a 35 anos 

3. >35 anos 

Inserção da criança em creche / 

escola nos primeiros dois anos de 

vida 

Informação relatada pela mãe 

acerca da inserção da criança 

em creche ou escola nos 

primeiros dois anos de vida 

1. Não 

2. Sim 

Local de vacinação Informação relatada pela mãe 

acerca do local de vacinação 

da criança. 

1. Unidade de Saúde Pública 

2. Clínica privada 

 

Orientação de profissionais de saúde 

durante o pré-natal ou após o parto 

sobre a vacinação do seu filho 

Informação relatada pela mãe 

acerca do recebimento de 

orientação sobre vacinação, 

durante o pré-natal ou após o 

parto, por profissionais de 

saúde.  

1. Não 

2. Sim 

 

Outras crianças 

Informação relatada pela mãe 

acerca de outras crianças 

(filho ou não) residindo na 

mesma casa. 

1. Nenhuma 

2. 1 criança  

3. ≥ crianças  

Peso da criança ao nascer (kg) Peso da criança em 

quilograma 

<2500 

≥2500 

Problemas de saúde da mãe durante 

o parto ou nos primeiros sete dias 

Informação relatada pela mãe 

acerca de problemas de 

saúde da mãe durante o parto 

ou nos primeiros sete dias 

1. Não 

2. Sim 
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após o parto. 

Programa de transferência de renda 

– Bolsa Família 

Informação relatada pela mãe 

acerca do recebimento de 

benefício de transferência de 

renda (bolsa família). 

1. Não 

2. Sim 

Raça/cor da mãe Autorrelato da raça/cor da 

mãe 

1. Branca 

2. Não Branca 

 

Reação adversa a alguma vacina 

Informação relatada pela mãe 

sobre histórico de reação 

adversa à vacina do seu filho 

1. Não 

2. Sim 

 

 

Relação da mãe com os 

profissionais de saúde da Unidade 

de Saúde* 

Informação relatada pela mãe 

sobre sua relação com os 

profissionais de saúde da 

unidade de saúde. 

 

Distribuída em 5 categorias. 

1. Excelente 

2. Boa 

3. Razoável 

4. Ruim 

5. Indiferente 

 

 

Relação da mãe com os 

profissionais de saúde da Unidade 

de Saúde** 

Informação relatada pela mãe 

sobre sua relação com os 

profissionais de saúde da 

unidade de saúde. 

 

Distribuída em 3 categorias, 

sendo que as categorias 

“Excelente” e “Boa” foram 

agrupadas, assim como 

“Ruim” e “Indiferente” 

 

1. Ruim 

 

2. Razoável 

 

3. Boa 

 

 

Renda familiar total 

 

Informação relatada pela mãe 

acerca da renda familiar total 

da família, categorizada por 

reais, baseada no valor do 

salário mínimo de 2018 

1. <1909 reais (<2 SM*) 

2. 1909 a 4770 reais (2 a 5 

SM) 

3. 4771 a 7632 reais (5 a 8 

SM) 

4. > 7632 reais (>8 SM) 

Sexo da criança Informação sobre o sexo da 

criança 

1. Feminino 

2. Masculino 

Situação conjugal Informação relatada pela mãe 

acerca da sua situação 

conjugal. 

1. Sem parceiro 

2. Com parceiro 

 

Tempo de aleitamento materno 

exclusivo 

Informação relatada pela mãe 

acerca do tempo de 

aleitamento materno 

exclusivo da criança. 

1. <6 meses 

2. ≥6 meses 

Tempo máximo disposto a esperar Informação relatada pela mãe 1. Menos de 30 minutos 
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para aplicar uma vacina acerca do tempo máximo em 

que ela está disposta a 

esperar para aplicar a dose 

vacinal na criança. 

2. 30-60 minutos 

3. Mais de 60 minutos 

Tempo médio entre a residência e a 

unidade de saúde 

Informação relatada pela mãe 

acerca do tempo médio entre 

a sua residência e a unidade 

de saúde. 

1. ≥ 30 minutos 

2. <30 minutos 

 

Tipo de serviço em que a criança 

está cadastrada 

 

Informação do tipo de 

serviço em que a criança está 

cadastrada 

1. ESF 

2. Centro de Saúde 

3. Clínica privada 

Tipo de Unidade de Saúde que a 

criança foi acompanhada nos 

primeiros dois anos de vida 

Informação relatada pela mãe 

sobre o tipo de serviço de 

saúde em que a criança foi 

acompanhada durante os dois 

primeiros anos de vida. 

1. Somente público 

2. Somente privado 

3. Público e privado (misto) 

 

Total de consultas de pré-natal 

Informação relatada pela mãe 

acerca da quantidade de 

consultas de pré-natal 

realizada por ela.  

1. < 6 consultas 

2. ≥ 6 consultas 

10-item Vaccine Hesitancy Scale Atitude da mãe frente ao 

item L1 

L1. As vacinas são importantes 

para a saúde do meu filho. 

10-item Vaccine Hesitancy Scale Atitude da mãe frente ao 

item L2 

L2. As vacinas são eficazes. 

10-item Vaccine Hesitancy Scale Atitude da mãe frente ao 

item L3 

L3. Ter meu filho vacinado é 

importante para a saúde de 

outras pessoas na minha 

comunidade. 

10-item Vaccine Hesitancy Scale Atitude da mãe frente ao 

item L4 

L4. Todas as vacinas infantis 

oferecidas pelo governo são 

benéficas.  

10-item Vaccine Hesitancy Scale Atitude da mãe frente ao 

item L5 

L5. Novas vacinas trazem mais 

riscos do que as antigas.  

10-item Vaccine Hesitancy Scale Atitude da mãe frente ao 

item L6 

L6. Confio nas informações 

que recebo sobre vacinas do 

programa de imunização.  

10-item Vaccine Hesitancy Scale Atitude da mãe frente ao 

item L7 

L7. Tomar vacinas é uma boa 

forma de proteger meu filho de 

doenças.  

10-item Vaccine Hesitancy Scale Atitude da mãe frente ao 

item L8 

L8. Geralmente faço o que 

meu médico recomenda sobre 

vacinas para meu filho.  

10-item Vaccine Hesitancy Scale Atitude da mãe frente ao 

item L9 

L9. Preocupo-me com os 

graves efeitos adversos das 

vacinas.  
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10-item Vaccine Hesitancy Scale Atitude da mãe frente ao 

item L10 

L10. Minha criança não 

precisa de vacinas para 

doenças que não são mais 

comuns atualmente 
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ANEXO 5. PARECER COMITÊ ÉTICA 
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ANEXO 6. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA 

Av. Dr. Arnaldo, 715 - Cerqueira César, São Paulo/SP. CEP: 01246-904. 

 

Título do Projeto: Efeito de um programa de transferência condicionada de renda na 

vacinação oportuna infantil em um município de médio porte, Araraquara (SP) 

Pesquisador Responsável: Prof.ª Dra. Ana Paula Sayuri Sato 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Este projeto tem o objetivo de avaliar quantas crianças estão com a vacinação em dia e 

quais condições da família estão associadas à vacinação. Gostaríamos também de 

verificar se os dados do registro informatizado de imunização do município de 

Araraquara (Sistema Juarez) são os mesmos que estão anotados na caderneta de 

vacinação das crianças. Pretende-se que os resultados possam ajudar no aumento do 

número de crianças vacinadas na idade recomendada, bem como destacar o uso desse 

registro no atendimento à saúde e na pesquisa científica. 

Para tanto gostaríamos de entrevistar a senhora/o senhor e registrar os dados de 

vacinação constantes na caderneta da criança. Na entrevista, perguntaremos sobre 

informações socioeconômicas, da criança, de acesso aos serviços de saúde e 

atitudes/motivos para vacinar ou não. 

 Durante a execução do projeto, a senhora/o senhor poderá sentir algum desconforto em 

relação à duração da entrevista de cerca de 20 minutos. O projeto confere risco mínimo, 

devido a esse desconforto e a solicitação de informações pessoais. Como benefício, será 

verificada a atualização do esquema vacinal da criança e se identificado atraso, a 

senhora/o senhor será orientada (o) a buscar o serviço de saúde para que a criança seja 

vacinada.  

A senhora/senhor receberá uma via deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

e não terá nenhum ônus financeiro decorrente desse projeto de pesquisa. 
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Após ler e receber explicações sobre a pesquisa, e ter meus direitos de: 

1. receber resposta a qualquer pergunta e esclarecimento sobre os procedimentos, riscos, 

benefícios e outros relacionados à pesquisa; 

2. retirar o consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo; 

3. não ser identificado e ser mantido o caráter confidencial das informações 

relacionadas à privacidade; 

4. procurar esclarecimentos com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Saúde 

Pública da Universidade de São Paulo, no telefone 11 3061-7779 ou Av. Dr. Arnaldo, 

715 – Cerqueira César, São Paulo - SP, em caso de dúvidas ou notificação de 

acontecimentos não previstos. 

 

Declaro que estar ciente do exposto e desejo participar do projeto de pesquisa. 

 

Araraquara, _____de______________ de 2018. 

 

Nome do participante da pesquisa:___________________________________________ 

 

Assinatura:_____________________________________________________________ 

 

Eu, ____________________________________________________________, declaro 

que forneci todas as informações referentes ao projeto ao participante e/ou responsável.  

 

Telefone: ___________________________________     Data:___/____/2018. 


