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RESUMO 
 

Objetivo: Identificar na literatura quais são os fatores 

responsáveis pela adesão ou não da vacina contra 

Influenza em pessoas idosas. Método: Revisão Sistemática 

Integrativa realizada nas bases de dados SciELO, Google 

Acadêmico, Sociedade Brasileira de Geriatria e 

Gerontologia (GGA), Master Editora, Revista de 

Enfermagem UFSM, Revista Uningá e NESCON 

(Biblioteca Virtual). Os descritores utilizados na pesquisa 

foram: Influenza; H1N1; imunização; vacinação; idosos; 

saúde do idoso. A inclusão dos artigos neste estudo levou 

em consideração o período entre 2010 e 2020. Resultado: 

Estudos demonstram que a dificuldade na aceitação da 

vacina é uma das principais razões pela não adesão, 

devido insegurança, receio e medo, existindo ainda fatores 

físicos, internações e falta de informação, tanto com 

relação as campanhas quanto a informação dos 

profissionais da saúde. E nos fatores associados a adesão 

destacam-se idosos com doenças crônicas, como 

Hipertensão Arterial Sistêmica, fisicamente ativos, que 

frequentam centros comunitários ou religiosos. 

Conclusão: Diversos fatores limitantes comprometem a 

aceitação da vacina. A síntese do conhecimento gerado 

neste estudo espera auxiliar, principalmente, na 

identificação de estratégias para a implementação efetiva 

da vacinação.  
 

PALAVRAS-CHAVE: Vacinação; Vírus da Influenza; 

Saúde do Idoso. 

 

ABSTRACT 

 

Objective: To identify in the literature what are the 

responsible factors that lead the elderly people to adherence 

or not the vaccine against the Influenza. Method: A 

Systematic Integrative Review performed with the SciELO 

databases, Google Scholar, Brazilian Society of Geriatrics 

and Gerontology (GGA), Master Publisher, UFSM Nursery 

Magazine, Uningá Magazine and NESCON (Virtual Library). 

The descriptors used in the research were: the flu; H1N1; 

immunization; vaccination; elderly people; elderly health. 

This study included informations of scientific articles from 

the periods between 2010 and 2020. Result: This study 

included informations of scientific articles from the periods 

between 2010 and 2020.  Studies shown that the difficulty to 

accept the vaccine is one of the main reasons for the non-

adherence, due to insecurity, fear and fear, there are still 

physical factors, hospitalizations and lack of information, in 

relation to both campaigns and information from health 

professionals. In addition, in the factors associated with 

adherence, the elderly with chronic diseases stand out, such 

as Systemic Arterial Hypotension, physically active, who 

attend community or religious centers. Conclusion: Several 

limiting factors compromise the acceptance of the vaccine. 

The synthesis of knowledge gathered in this study hopes to 

help, principally, in the identification of strategies for the 

effective implementation of the vaccination 
 

KEYWORDS: Vaccination; Influenza Virus; Elderly 

Health. 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

Segundo o Ministério da Saúde (2019)1, a gripe é 

definida como uma infecção aguda do sistema 

respiratório altamente contagiosa, provocada pelo vírus 

da Influenza, cujo os primeiros sintomas são febre, dor 

de cabeça, dor no corpo e tosse seca, podendo variar na 

intensidade e evoluir para forma grave.  

É uma enfermidade de rápida disseminação, sendo 

mais observada no outono e inverno. Possui elevada 

morbimortalidade acometendo principalmente grupos 

vulneráveis (2016)2. 

Dentre esses grupos, os idosos estão entre a parte da 

população mais vulnerável, pois como o mecanismo de 

defesa do seu corpo já está em declínio, acabam 

ficando mais suscetíveis a contraírem o vírus e 

desenvolverem a forma complicada (2016)3.  

Em contrapartida, um dos principais meios de 

intervenção preventiva implantado pelo Ministério da 

Saúde é a vacinação, que apresenta importância desde a 

redução da mortalidade até diminuição de custos com 

internações hospitalares e medicamentos (2015)4. 

Uma das dificuldades é que apesar das campanhas e 

empenho máximo da equipe de saúde em ressaltar 

como é importante a vacinação, ainda é baixa a adesão 

do público alvo (2017)5. 

Portanto, identificar o perfil dos idosos e os 
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motivos da não-adesão à vacinação contra influenza 

torna-se importante no intuito de nortear ações para 

aumentar as coberturas vacinais. 

Com essa questão em mente realizou-se esta 

revisão de literatura objetivando identificar quais são 

os fatores responsáveis pela adesão ou não da vacina 

contra Influenza em pessoas idosas. 
 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
 

Trata-se de uma Revisão Sistemática Integrativa, a 

questão de pesquisa norteadora da revisão integrativa 

foi “Quais são as evidências disponíveis na literatura 

sobre os fatores de adesão ou não adesão à vacina 

contra influenza nos idosos?”. 

A coleta de dados realizou-se no período de 16 de 

fevereiro a 09 de agosto de 2020, juntamente com a 

identificação dos estudos cujo título ou resumo 

abordasse a temática, disponíveis na íntegra em 

português, nas bases de dados: Scientific Electronic 

Library Online – Brazil (SciELO - Brasil), Google 

Acadêmico, Sociedade Brasileira de Geriatria e 

Gerontologia (GGA), Master Editora, Revista de 

Enfermagem UFSM, Revista Uningá e NESCON. 

Foram eleitas publicações realizadas no período de 

janeiro de 2010 a julho de 2020 porque se considerou 

que neste seriam encontradas as tecnologias mais 

atuais. Observada a estratégia de busca adotaram-se 

como descritores: Influenza; H1N1; vacinação em 

idosos. 

Os artigos foram examinados cada um por título, 

resumo e texto completo, de acordo com os seguintes 

critérios de inclusão: 1 – Estudos primários e 

secundários; 2 - Periódicos publicados na língua 

portuguesa; 3 - Estudos que discorrem sobre as 

atividades relacionadas com a enfermagem; 4 - Estudos 

relacionados à saúde do idoso; 5 - Estudos que 

relatassem vacinação voltada a pessoas com 60 anos ou 

mais. Foram considerados critérios de exclusão: artigos 

indisponíveis no período do estudo; produções 

repetidas (entre as bases de dados) e que não 

respondessem expressivamente à questão norteadora. A 

busca efetuada nas bases de dados originou um total de 

83 estudos, ao serem submetidos aos critérios de 

inclusão e de exclusão estabelecidos, tornaram-se 

apenas 23 estudos, que além do quadro foram 

utilizados no corpo da pesquisa. 

Após a seleção dos estudos pelos pesquisadores, 

houve uma conciliação das concordâncias e 

discordâncias, consultando de forma detalhada aos 

textos completos, após a exclusão daqueles 

considerados não aderentes ao tema procedeu-se à 

sistematização de todos os estudos incluídos. 

A análise dos dados da revisão integrativa foi 

elaborada na forma descritiva. Para cada estudo, 

elaborou-se um quadro-síntese contendo as seguintes 

informações: título do artigo, autor(es), ano de 

publicação, objetivos e resultados, permitindo a 

comparação das diferenças e similaridades entre as 

pesquisas. 

Neste estudo, foi analisado artigos de acesso 

público e gratuito disponíveis nas referidas bases de 

dados da literatura científica e, portanto, não houve 

necessidade de tramitação no Comitê de Ética em 

Pesquisa no Sistema CEP/CONEP, conforme 

Resolução CNS nº 510/2016(18). Não houve conflito 

de interesse na execução desta revisão. 
 

3. DESENVOLVIMENTO 
 

O Quadro 1 apresenta uma síntese das 

características: título, autor, ano de publicação, 

objetivos e resultados. Para sua elaboração foram 

utilizados 22 artigos. Todos os autores utilizados aqui 

têm seus estudos focados na vacinação contra influenza 

em idosos. 

 

 
Tabela 1 – Caracterização dos artigos selecionados para análise, de acordo com título, autor, ano de publicação, objetivos e resultados, Brasil (2020). 

Título/Autor/Ano de 

publicação 

Objetivos Resultados 

1.Vacinação contra influenza em 

idosos: Prevalência, fatores 
associados e motivos da não-

adesão em Campinas, São Paulo, 

Brasil (FRANCISCO; BARROS; 
CORDEIRO, 2011). 

Estimar a cobertura vacinal contra 

gripe e analisar os associados à 
vacinação em idosos residentes em 

Campinas, São Paulo Brasil, no 

período de 2008 a 2009, bem como 
identificar o motivo da não adesão a 

esta prática preventiva. 

A prevalência de vacinação referida pelos idosos que participaram da 

pesquisa foi 62,6%. A não realização de atividade ocupacional, prática 
de atividade física no lazer, autorrelato de diabetes, hipertensão arterial 

e ter recebido orientação de profissional de saúde sobre a vacinação, 

estiveram independentemente associadas ao comparecimento à 
vacinação. A adesão à vacinação foi cerca de duas vezes maior entre os 

idosos que receberam orientação de profissional de saúde. A internação 

hospitalar também se manteve no modelo com associação inversa à 
imunização. No que se refere aos motivos da não-adesão à vacina, os 

relatos foram: não considerar a vacina necessária (46,5%), crença de 

que a vacina provoca reação (36,7%), falta de orientação (3,6%), 
dificuldade de acesso (2,2%) e devido a outros motivos (11%).  

2.Fatores associados à vacinação 

contra Influenza A (H1N1) em 
idosos (VICTOR et al., 2014). 

Investigar a associação de fatores 

sociodemográficos, clínicos, 
comportamentais e o recebimento 

de informações sobre a vacina 

Influenza A (H1N1) em idosos. 

 

 

Os fatores que foram associados a vacinação foram: a variável idade, 

ser do sexo feminino, em relação à escolaridade, prevaleceram os 
analfabetos, no tocante aos aspectos clínicos e comportamentais, as 

variáveis ser portador de doença (s) crônica (s) e, consequentemente, 

utilizar medicamentos de uso contínuo, fazer acompanhamento de 

saúde, frequentar ocasionalmente o Centro da Saúde da Família (CSF), 

participar de grupos promovidos por profissionais de saúde, não ser 

etilista e praticar exercícios físicos. Dentre tais características, ter 
recebido informações prévias sobre a vacina associou-se 

significativamente à adesão à vacinação.  

3.Adesão de idosos à vacinação Demonstrar a importância da A influenza se constitui numa das enfermidades infecciosas que mais 

http://www.mastereditora.com.br/bjscr


Sá et al. / Braz. J. Surg. Clin. Res.  V.34 n.1,pp.45-51 (Mar – Mai 2021) 

BJSCR  (ISSN online: 2317-4404)                                          Openly accessible at http://www.mastereditora.com.br/bjscr 

contra influenza (FIGUEIREDO, 
2016). 

vacinação contra influenza para os 
idosos e como aumentar o número 

de beneficiados nas campanhas de 

vacinação. 

preocupam as autoridades sanitárias no Brasil e também no mundo, 
sendo que um dos métodos para prevenir essas doenças pulmonares é a 

vacinação que contribuir para o controle da circulação do vírus. É 

possível aumentar a adesão desde que se faça um planejamento 
adequado, a conscientização é a maior ferramenta que o estado e a 

sociedade podem utilizar para aumentar o número de idosos nas 

campanhas de vacinação contra gripe no Brasil.  

4.Tendência temporal da 

cobertura vacinal contra 

influenza no Brasil, Rio de 
Janeiro (GUIMARÃES et al., 

2013). 

 Analisar a tendência da cobertura 

vacinal com a vacina contra 

influenza, desagregada para a 
capital fluminense, o estado do Rio 

de Janeiro e o Brasil, em um 

período de 12 anos. 

A análise da tendência das coberturas vacinais contra influenza mostrou 

decréscimo nos 3 níveis analisados. Observou-se que a capital mantém 

coberturas constantemente mais baixas que as estaduais, que por sua 
vez mimetizam o comportamento das coberturas vacinais nacionais. 

5.A percepção do idoso sobre a 

vacina contra influenza: estudo 

exploratório descritivo, com 
abordagem quanti qualitativa 

(SANTOS et al., 2011). 

Conhecer a percepção do idoso 

acerca da vacina contra influenza, 

identificar a aceitação da vacina e 
descrever como interpretam 

informações da campanha de 

vacinação.  

Dos 109 idosos pesquisados (81,6%) tem faixa etária entre 60 e 79 anos 

e (18,4%) entre 80 e 100 anos; sexo feminino (65,1%) e (34,9%) sexo 

masculino. 95 idosos (87,2%) acreditam na eficácia da vacina, contra 
14 idosos (12,8%) que foram contrários; 69 idosos não acreditam no 

aparecimento de efeitos colaterais após a vacinação, enquanto 40 

idosos acreditam no aparecimento de efeitos como febre baixa e dor no 
local da vacina. Na análise qualitativa, formaram-se três categorias de 

análises: 1) aceitação positiva da vacina contra influenza; 2) 

dificuldades de adesão à vacina contra influenza; 3) desconfianças e 
boatos negativos sobre a vacina contra influenza. 

6.Comparação da 

morbimortalidade entre idosos 

vacinados e não vacinados contra 
Influenza*: Estudo 

observacional, tipo caso-controle 

(HEIDEMANN et al., 2013). 

Comparar a morbidade e 

mortalidade entre idosos vacinados 

e não vacinados contra o vírus da 
Influenza. 

 

 

A realização da vacina da gripe se mostrou significativa como proteção 

contra Influenza. Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), Diabetes 

Mellitus (DM) dislipidemias e Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) 
foram fatores associados a maior realização da vacina, ao contrário das 

doenças respiratórias. Ter tomado vacina contra Influenza 

anteriormente também demonstrou ser fator associado positivamente à 
realização da vacina em 2010. Não foram encontradas diferenças na 

procura por atendimento médico, internação e mortalidade entre os dois 

grupos estudados. 

7.Fatores associados à vacinação 

anti-influenza em idosos: um 

estudo  
Baseado na pesquisa Saúde, 

Bem-Estar e Envelhecimento – 

SABE (MOURA, 2013). 

Estimar a cobertura vacinal contra 

a influenza em idosos; identificar os 

motivos de não adesão da vacina e 
analisar os fatores associados à 

adesão à vacinação. 

 
 

 

Registrou-se cobertura vacinal autorreferida de 73,8%. O 

principal motivo relatado para a não adesão à vacinação foi não 

acreditar na vacina. Observou-se menor percentual de vacinados entre 
os idosos na faixa etária de 60 a 69 anos. As variáveis que se 

mostraram associadas à vacinação e permaneceram no modelo final 

foram idade, 70-79 anos 80 anos e mais; número de doenças crônicas, 
uma, duas ou mais e atendimento à saúde no último ano. 

Associação negativa foi encontrada para os idosos que sofreram 

internação no último ano. 

8.Fatores associados à adesão à 

vacinação anti-influenza em 

idosos não institucionalizados, 
São Paulo, Brasil: Estudo 

epidemiológico transversal de 

base populacional (MOURA et 
al., 2015). 

Estimar a cobertura vacinal contra a 

influenza em idosos e identificar os 

fatores associados à adesão à 
vacinação. 

A cobertura vacinal observada foi de 73,8%. Dos idosos não vacinados, 

68,2% não souberam informar ou não responderam o motivo da não 

adesão. O principal argumento apresentado pelos que responderam a 
essa questão foi o fato de não acreditarem na vacina (8,3%). Foram 

vacinados cerca de 80% dos idosos com 70 anos ou mais; essa 

proporção ficou abaixo de 70% para os idosos de 60-69 anos. A maior 
proporção de vacinados entre os idosos que relataram nunca terem 

fumado. Houve maior proporção de vacinados contra a gripe em idosos 

com relato de uma ou mais doenças crônicas, com atendimento à saúde 
no ano anterior e sem internação hospitalar no mesmo período. 

9.A vacinação contra a gripe em 

idosos na unidade de saúde da 

família São José: estudo 
prospectivo descritivo transversal 

(CORRÊA et al., 2015). 

Investigar a eficácia da campanha 

de vacinação em idosos atendidos 

pela Unidade Básica de Saúde da 
Família (UBSF) São José, na cidade 

de Anápolis, Goiás. 

Os resultados encontrados indicam que entre a população masculina, 

77% foram vacinados em algum momento, na população feminina, 

82%. Entre os motivos que orientaram a vacinação, destaca-se o medo 
de adoecer (40%), sendo que a não imunização foi justificada pela falta 

de informação, de tempo e a crença de que a vacina não funciona. 

Observou-se ainda que, a maioria dos entrevistados acreditam que a 
vacina e a campanha de vacinação funcionam. 

10.Motivos que levam os idosos 

a não aceitarem a vacina contra o 
vírus influenza: pesquisa de 

campo, exploratória e descritiva, 

com abordagem quali-
quantitativa (ADAMCHESKI; 

WIECZORKIEVICZ, 

2013). 

Levantar o número de idosos que 

pertencem a Unidade de Saúde Sede 
de Itaiópolis-SC e, destes quantos 

não se vacinaram contra o Vírus 

Influenza (gripe) no ano de 2009, 
assim como descrever o perfil sócio 

demográfico e conhecer os motivos 

que os mesmos referem para não 
vacinar-se. 

 

Participaram do estudo 56 idosos, sendo 63,04% (29) mulheres e os 

demais do gênero masculino correspondendo a 36,96% (17). Quanto à 
faixa etária, notou-se que as mulheres mais idosas, acima de 80 anos 

têm maior resistência para receber a vacina contra o vírus influenza, 

representando um número de 8 mulheres. Em relação às possíveis 
reações causadas pela vacina a maioria dos idosos entrevistados, ou 

seja, 69,57% afirmam que tem conhecimento que a vacina contra o 

vírus influenza (gripe) pode causar algum tipo de reação indesejada, no 
entanto 30,43% relataram não ter conhecimento sobre possíveis reações 

causadas pela vacina influenza. As principais causas da não vacinação, 

emergiram dentro da análise temática das entrevistas, os seguintes 

temas: a) medo pelo desconhecimento, como medo das reações, medo 

da agulha ou de morrer; b) não entendimento da campanha, acha que 

não precisa, não quer tomar; c) voltando atrás: uma melhor 
compreensão sobre a vacina, esquecimento, não sabia. 

11.Imunização na terceira idade: 

um estudo acerca da adesão às 

Analisar os saberes, adesão e 

comprovação de vacinas em idosos. 

Os saberes dos idosos acerca das vacinas ainda são limitados. Eles 

reconhecem que a vacina serve para proteger contra doenças, no 
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vacinas (SANTANA, 2014). entanto, a maioria não sabia especificar quais doenças, e muitas vezes 
associavam apenas à gripe. Os motivos para a adesão às vacinas pelos 

idosos foram diversos, porém o que mais prevaleceu foi o fato dela 

atuar na prevenção de doenças.  

12.Vacinação contra influenza 
em idosos de Pelotas-RS, 2014: 

um estudo transversal de base 

populacional* (NEVES; DURO; 
TOMASI, 2016). 

Descrever a prevalência de 
vacinados contra influenza e fatores 

associados à vacinação em idosos, 

identificar motivos da não adesão e 
eventos adversos pós-vacinação. 

Dos 1.451 idosos, 71% se vacinaram; idosos com melhor classificação 

econômica, que não estavam trabalhando, fisicamente ativos, ex-

fumantes, que consultaram com profissional de saúde no último ano e 
que relataram dois ou mais problemas de saúde, apresentaram maiores 

prevalências; entre os não aderentes (n=414), o principal motivo foi 

‘não quis/não gosta’ (45%); os eventos adversos mais relatados foram 
mal-estar (49/83) e dor muscular (30/83). 

13.Vacinação contra influenza 

em idosos: dados do FIBRA, 
Campinas, São Paulo, Brasil 

(FRANCISCO; BORIM; NERI, 

2015). 
 

 

 
 

 

 
 

O objetivo do presente estudo foi 
verificar a prevalência de vacinação 

contra Influenza, segundo 

indicadores de capacidade 
funcional, fragilidade, suporte e 

envolvimento social e estado de 

saúde, com informações obtidas por 
meio de inquérito específico para a 

população idosa. 

 
 

Dos 679 idosos que participaram do presente estudo, 68,2% eram 
mulheres. A média de idade foi 72,3 anos com máxima de 90 anos. A 

prevalência de vacinação referida foi de 74,4%. Observou-se que a 

frequência à igreja ou ao templo religioso para atividades ligadas à 
religião, e a participação em centros ou grupos de convivência 

exclusivos para idosos, associaram-se positivamente à vacinação. Entre 

as condições crônicas de saúde investigadas, apenas os hipertensos 
apresentaram maior prevalência de vacinação. A prevalência de 

vacinação foi significativamente maior entre os homens e menor 

naqueles com maior escolaridade. A lentidão de marcha associou-se 
positivamente à vacinação. 

14.Vacinação contra influenza: 

conhecimentos, atitudes e 

práticas de idosos (OLIVEIRA et 
al., 2016). 

 

 

Investigar os conhecimentos, 

atitudes e práticas de idosos sobre a 

influenza e a vacina contra a 
doença. 

 

 

Quanto ao conhecimento dos idosos em relação à influenza, 70,42% 

não souberam responder o que é gripe, 97,18% conhecem algum sinal 

ou sintoma da doença, principalmente dor na cabeça (63,38%), dor no 
corpo (52,11%) e coriza (43,66%). Na avaliação sobre as práticas dos 

idosos em relação à vacina contra a influenza, a maioria deles (76,06%) 

toma a vacina e 61,97% o fazem todos os anos. 

15.Fatores de não adesão dos 

idosos à vacina contra influenza: 

uma revisão bibliográfica 
(MONTELES et al., 2017). 

 

 
 

 

 
 

Entender quais os fatores que 

causam a não adesão, e como 

objetivos específicos, entender os 
motivos que levam os idosos a não 

aderirem à vacinação contra 

influenza, compreender a ação da 
vacinação da influenza em idosos, 

pesquisar soluções para aumentar a 

adesão dos idosos às campanhas de 
vacinação. 

Dentre os motivos que levam a não adesão estão a falta de 

conhecimento sobre a vacina e a campanha, isso inclui as datas em que 

ela ocorre e a falta de orientação profissional. A falta de interesse por 
não achar a vacina importante também foi relatada, a insegurança do 

paciente, crenças errôneas sobre a vacina, a banalização da gripe e o 

medo de reações adversar da vacina. 
 

 

 
 

16.Imunização do Idoso na 

América Latina: Revisão 
Integrativa de Literatura 

(SANTOS et al., 2014). 

 
 

 

Analisar os registros científicos 

latino-americanos dos últimos cinco 
anos sobre a imunização do idoso. 

 

 
 

 

 As pesquisas revelam que ainda há um longo caminho para se atingir a 

meta de vacinação esperada em vários países, pois muitos idosos 
acreditam que a vacinação não é importante, enquanto outros dizem 

que a vacina provoca muitas reações adversas que os fazem adoecer 

após a administração. Há também relatos de idosos que afirmam que a 
gripe é uma doença banal, acreditando, assim, que a vacina oferece 

riscos em vez de proteção. 

17.Eficácia da vacina contra 

influenza em idosos, e sua 
redução de morte e internamento: 

estudo de revisão (YANO; TIYO, 

2013). 

Realizar uma revisão sobre a 

eficácia da vacinação nos idosos, 
através da redução de morte e 

interna- mento por doenças 

respiratórias. 

A gripe - influenza, quando acomete a população mais idosa, assume 

caráter de maior gravidade, podendo levar ao desenvolvimento de 
pneumopatias graves, descompensação de agravos já existentes, 

internações e morte. A vacina contra o vírus influenza é um poderoso 

recurso de prevenção que demonstrou uma redução de até 60% das 

complicações e de 80% na mortalidade dos idosos. 

18.Representações de idosos 

sobre a vacina da gripe (COSTA 
E SILVA; MENANDRO, 2013). 

Conhecer as representações sociais 

de saúde e imunização para idosos 
vacinados/não vacinados com a 

Influenza.  

 

 

 

A idade média dos idosos vacinados contra a gripe foi de 70,3 anos, em 

sua maioria do sexo feminino (86,6%), predominaram pessoas 
autodeclaradas pardas em ambos os grupos, como também com baixa 

escolaridade que nunca estudaram ou o fizeram até o ensino 

fundamental, nem sempre concluído, tendo uma diferença: dentre os 
vacinados, uma participante havia cursado ensino superior, sendo a 

única que ainda trabalhava, enquanto 33% dos não vacinados estava na 

ativa. Com associação a ocupação, prevaleceram a melhor aceitação a 
imunização trabalhadores rurais e donas-de-casa, sendo a maioria 

aposentados e com diagnóstico de Hipertensão e Diabetes, tendo já sido 

internados algumas vezes por motivos diversos. 

19.Perfil multidimensional dos 
idosos participantes da campanha 

de vacinação contra influenza 
(TAMBARA et al., 2015). 

 

 
 

 

Apresentar o perfil 
multidimensional das condições de 

vida de um grupo de idosos 
participantes de campanha de 

vacinação contra influenza. 

 
 

 

A maioria dos idosos era do sexo feminino (62,2%), estava na faixa 
etária entre 60 e 70 anos (64,8%), casada (40,4%), possuía renda 

mensal de até um salário mínimo (55,5%), usava o Sistema Único de 
Saúde (79,1%) e referiu ter boa saúde (63,5%). Como atividades de 

lazer, o destaque foi assistir TV, 94,1% dos idosos, defenderam ter fé, 

com destaque para participação nas religiões católica e evangélica. 
Todos os idosos eram independentes para atividades básicas e 

instrumentais da vida diária. 

20.Vacina contra Influenza 

Sazonal – Opinião dos idosos 
(CASARIN et al., 2011). 

 

Conhecer a opinião dos idosos a 

respeito da vacina contra a gripe 
sazonal, identificando os mitos e 

crenças que envolvem a vacinação 

Identificou-se que os mitos e crenças que induzem os idosos a não 

realizarem a vacina, muitas vezes, são influenciados por suas 
experiências e as do seu círculo de convivência. Culturalmente existem 

dificuldades quanto aos efeitos benéficos da imunização porque mitos e 
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contra esta patologia. 
 

 

crenças populares apregoam desvantagens, capazes de impregnar as 
pessoas com medos, inseguranças, alarmes e toda sorte de receios. 

21.Motivos que levam os idosos 
à recusa das vacinas: Uma 

Revisão Integrativa (LINO; 

MEDEIROS, 2018). 
 

 

Realizar uma revisão integrativa das 
literaturas publicadas entre 1999-

2018 para examinar as produções 

científicas norteadoras dos motivos 
que levam os idosos a não se 

vacinarem. 

Estão relacionados a situações que envolvem investigações sobre 
duvidas, medos e dificuldades demostrados pelos idosos referente à 

imunização, sendo a maioria deles, além de também, ter sido 

identificado os motivos da sua não adesão as campanhas de vacinação 
por parte da população idosa, bem como seus anseios, crenças, mitos e 

falta de informação, no que se refere a imunização. 

22.A imunização contra influenza 

em idosos, na área de 
abrangência do PSF Cândido 

Bernardes (PACHECO, 2012). 
 

 

 
 

 

 
 

Identificar o quantitativo de idosos 

acima de 60 anos de idade da área 
de abrangência do Programa Saúde 

da Família Cândido Bernardes, no 
município de Monte Belo-Minas 

Gerais, que não foram imunizados 

com a vacina contra influenza no 
período de 2009 a 2011 e levantar 

na literatura os motivos que levam 

os idosos a não aderirem à vacina 
contra influenza. 

A Equipe de Saúde da Família, nos anos de 2009 a 2011, encontrou 

limitação pelos idosos em aderir à vacinação. Dentre os fatores que 
limitaram esta adesão encontram-se a falta de informação quanto as 

reações da vacina; insistência no mito de que ao tomar a vacina, o idoso 
adquire a doença; a falta de informação quanto a importância da 

vacinação; falta de acessibilidade às ações de imunização na área de 

cobertura do PSF; baixa escolaridade e renda familiar; inadequação da 
abordagem sobre imunização pelos profissionais de saúde.  

 

 
 

4. DISCUSSÃO 
 

Após a leitura dos artigos, foi possível identificar a 

visão de diversos autores a respeito da temática. 

O perfil dos idosos que foram vacinados era, que 

possuía melhor classificação econômica, pois a 

população de renda menor muitas vezes não tem acesso 

a muitas informações sobre a importância da vacina; 

aqueles que consultaram com um profissional de saúde 

no ano anterior, uma vez que, o acompanhamento 

apresenta resposta positiva à vacinação, pois é neste 

momento que são passadas recomendações 

educacionais sobre a imunização;  os que  relataram ter 

um ou mais problemas de saúde, tendo em vista, que 

reconhecem sua vulnerabilidade e entendem  que 

pertencem  ao grupo de risco; ex-fumantes e 

fisicamente ativos, pois pessoas que prezam por um 

estilo de vida mais saudável, se previnem mais e 

afirmam que atividades físicas e cuidado com a saúde 

estão interligadas (2016)2. 

Para pesquisadores como Francisco et al. (2015)6 e 

Tambara et al. (2015)7 os idosos que praticavam 

atividades ligadas a religião, participação de centros ou 

grupos de convivência exclusivos para idosos, estavam 

no grupo que referia adesão a vacina, porque a prática 

destas atividades levava a uma inserção social maior, 

melhorado tanto a expectativa quanto a percepção do 

autocuidado. 

Moura et al (2015)4 observou que a maior 

proporção de vacinados eram idosos que relatavam ser 

portadores de uma ou mais doenças crônicas. 

Adamcheski & Wieczorkievicz (2013)8, Francisco et 

al. (2011)9 e Heidemann (2013)10 corroboram, dizendo 

em seus estudos que, a maioria das doenças crônicas 

eram Diabetes Mellitus e Hipertensão Arterial. Tendo 

em vista que portadores de doenças crônicas, como por 

exemplo a Hipertensão Arterial e a Diabetes, têm maior 

frequência aos serviços de saúde, seja para consultas de 

controle ou busca de insumos e medicamentos, desta 

forma, possuem mais acesso às informações sobre as 

campanhas de vacinação e recebem mais orientações 

sobre a importância em se vacinarem. 

O estudo de Oliveira et al. (2016)3 mostrou que 

70,42% dos idosos entrevistados não sabiam responder 

o que é gripe, mas ainda assim 76,06% toma a vacina e 

61,97% o fazem todos os anos, porque mesmo com 

pouco conhecimento, percebem que quando são 

vacinados, ainda que desenvolvam a gripe, sentem a 

doença de uma forma mais amena. É importante 

ressaltar que os mitos e crenças populares trazem 

desvantagens para adesão a vacina, pois impregnam 

medo, insegurança, anseios e receios, dificultando e 

influenciando de forma negativa esse público  (2011)11, 

(2018)12, (2011)9. 

A pesquisa de Yano & Tiyo (2013)13 revela que a 

vacinação contra a Influenza demonstrou uma redução 

de até 60% das complicações e 80% na mortalidade na 

população idosa, mostrando-se uma poderosa 

prevenção, porém Francisco, Barros & Cordeiro 

(2011)9, Figueiredo (2016)14 e Guimaraes et al. 

(2013)15 trazem em seus estudos que a cobertura 

vacinal esteve abaixo do esperado pelo Ministério da 

Saúde. Costa et al. (2013)16
 corroboram quando 

afirmam que o fator que dificulta os idosos de aderir as 

campanhas são o medo de reações adversas. 

Monteles et al. (2017)5 e Lino & Medeiros (2018)12 

afirmam em seus estudos que a falta de conhecimento 

sobre a vacina era é um dos motivos para não adesão, 

Adamcheski & Wieczorkievicz (2013)8 ainda relatam 

que até mesmo o medo da agulha, ou de morrer, o 

“desconhecido”, por não compreender devidamente a 

vacina, contribui para que muitos idosos não sejam 

imunizados. A falta de conhecimento sobre campanhas 

e de orientação profissional também é um fator a se 

atentar 5. 

Segundo Neves et al. (2016)2 os principais motivos 

para não adesão à vacinação relatados pelos 

entrevistados são que “não quiseram ou não 

gostavam”. Para Moura et al (2015)4 é que não 

acreditam na vacina e no estudo de Corrêa et al. 

(2015)17 é o medo de adoecer e falta de informação. 

Santos et al. (2014)18 e Lino & Medeiros (2018)12 

reforçam ainda em seus estudos que a não adesão à 

vacina, se dava porque os idosos não achavam 
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importante e por acreditarem que a mesma provoca 

muitas reações adversas. 

Francisco et al. (2011)9 e Costa et al. (2013)16 

observaram maior aceitação da vacina contra gripe em 

idosos na faixa etária acima dos 70 anos, Moura 

(2013)19 e está de acordo, referindo menor adesão da 

vacina em idosos de 60 a 69 anos, porém, Corrêa et al. 

(2015)17 refere melhor adesão da vacina na faixa ataria 

de 65 a 75 anos. O que se explica devido os idosos 

mais jovens e com menos problemas de saúde, 

atenderem menos ao chamado da vacinação, 

justificando que não necessitavam de tal cuidado 19. 

 Quanto ao sexo dos idosos, os pesquisadores 

entram em divergência, sendo que alguns estudos 

afirmam que a adesão a vacina é maior no público 

feminino 4,7,8,15,17,20,21. Outros relatam não haver 

diferença estaticamente entre os sexos 9,22, e ainda há 

qual diga que  a maior parte dos vacinados eram 

homens 6. O que justifica esta discordância entre os 

autores, são as condições heterogenias de cada grupo, 

tanto de saúde quanto as próprias condições de acesso 

ao local da campanha e apoio social. 

De acordo com Francisco et al. (2011)9, Victor et 

al. (2014)22 e Santos et al. (2011)21, as informações 

prestadas pelo profissional de saúde ao idoso tem 

característica fundamental, segundo eles, a maioria dos 

idosos que recebem algum tipo de informação quanto 

imunização apresentaram melhor adesão a vacina. 

Victor et al. (2014)22 também corrobora em seus 

estudos ao relatar que comunicar por meio de mídias 

reflete positivamente na   possibilidade da aceitação, 

reforça ainda que a divulgação pela mídia tem custos, 

mas é necessário avaliar o custo benefício, uma vez que 

a informação prestada tem se demostrado efetiva. 

Para Santana (2014)23 os saberes da população 

idosa ainda são bem pequenos quando falam acerca da 

vacinação, o que reforça o estudo de Corrêa et al. 

(2015)17, que afirma ser um fator importante o médico 

orientar o idoso na adesão as campanhas de 

imunização, ele também reforça que o trabalho em 

conjunto da equipe multiprofissional favorece o 

sucesso da campanha. 

5. CONCLUSÃO 
 

O presente estudo revelou que variáveis como 

idade, acesso a informações e acompanhamento 

profissional, por exemplo, corroboram para adesão à 

vacina, no entanto, fatores como prática de atividades 

físicas, sexo, escolaridade, não representou critério 

importante na busca pela imunização por parte dos 

idosos.  

Tendo em vista que as informações e 

acompanhamento profissional refletiu  positivamente 

no interesse  do idoso pela vacina, estratégias onde 

promovam  a comunicação entre o profissional e o 

paciente favorecerá a conscientização do benefício da 

vacina e melhor aceitação, uma vez que, dúvidas, 

mitos, medos e receios mencionados aqui como 

empecilho para busca pela vacina seriam sanadas, 

favorecendo assim a conscientização do idoso seus 

familiares e o alcance da  meta estabelecida pelo 

Ministério da Saúde. 

Entendendo assim que diversos fatores limitantes 

comprometem a aceitação da vacina. A síntese do 

conhecimento gerado neste estudo espera auxiliar, 

principalmente na identificação de estratégias para a 

implementação efetiva da vacinação.  
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