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1. INTRODUÇÃO      

A vacinação representa uma das intervenções mais efetivas no âmbito da saúde publica, protegendo 

milhares de crianças de doenças e de deficiências. O acesso à vacinação evita a morte de milhares de 

crianças com menos de 5 anos, por doenças evitáveis por vacinação, permitindo a realização de todo 

o seu pleno potencial.   

A vacinação é uma responsabilidade individual e coletiva, que deve ser analisada, compreendida e 

reforçada sobretudo entre os mais vulneráveis e de difícil acesso. Garantido, que cada criança nasça, 

viva e cresça livre de doenças evitáveis, independentemente do lugar onde vivam e das circunstâncias 

em que se encontram. 

A responsabilidade social deve, por isso, ser intensificada através de uma estratégia mobilização social 

que reforce a comunicação interpessoal no espaço organizacional, social e individual promovendo a 

adoção de boas praticas, a mudança de comportamento e atitude, convergindo numa mudança social 

para ao aumento do acesso à vacinação, concorrendo para o objetivo de eliminar, erradicar e controlar 

todas as doenças evitáveis por vacina. Para que cada criança nasça, viva e cresça livre de doenças 

evitáveis. 

Identificar os comportamentos e atitudes que impedem o pleno acesso a vacinação, através de um 

estudo sobre comportamento torna-se essencial para identificar as razões e ultrapassar as barreiras e 

constrangimentos de modo a erradicar e controlar todas as doenças evitáveis por vacina. 

Nesse sentido, o estudo comportamental contribuirá para a definição de estratégias de comunicação 

baseadas em dados administrativos, operacionais e complementado com o conhecimento 

comportamental das comunidades em meio rural e urbano, correspondentes às zonas de mais baixa 

cobertura vacinal. 

1.1. CONTEXTO 

O Serviço de Imunização e Vigilância Epidemiológica (SIVE), do Governo da Guiné-Bissau, tem como 

alvos crianças menores de 1 ano e mulheres gravidas. No entanto, foram consideradas para esta 

análise apenas as crianças menores de 1 ano. 

De acordo com os dados administrativos do SIVE, referentes aos anos de 2015, 2016 e 2017, a variação 

de crianças menores de 1 ano completamente vacinadas é quase inexistente, verificando-se uma 

redução da cobertura entre 2015 e 2016 e um aumento de apenas 1% relativamente a 2017. 

A região de Biombo e SAB têm vindo a registar decréscimos anuais de cobertura de vacinação 

completa, atingindo os 56% e 65%, respetivamente. Das 11 regiões, cinco registaram uma descida 

quando comparadas com 2016, nomeadamente, Bijagós, Biombo, Bolama, Cacheu e o Setor 

Autónomo de Bissau (SAB). A região de Oio manteve a mesma cobertura em 2017. 

A cobertura de vacinação completa foi inferior a 70% em nove das regiões com exceção de Bafatá que 

atingiu os 78% e Farim que registou o aumento mais significativo entre 2016 e 2017, de 52% para 79%. 

No entanto, nenhuma região na Guiné-Bissau atingiu os 80% de vacinação completa entre 2015 e 

2017, inclusive. 
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De acordo com o calendário vacinal da Guiné-Bissau, deverão ser administradas 16 vacinas antes de 

completarem 1 ano. 

CALENDÁRIO VACINAL 
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Analisando as regiões com mais baixa cobertura de vacinação completa em 2015, 2016 e 2017, 

verifica-se que Bolama e Tombali mantem-se nos registos mais baixos comparativamente com outras 

regiões. Cacheu assistiu a um decréscimo de 71% para 58%, Biombo de 73% para 56% e SAB de 79% 

para 65%, quando comparados dados entre 2015 e 2017. A região Bolama registou em 2017 a 

cobertura mais baixa de 46%. 

Na Guiné-Bissau, por cada 20 crianças, 7 não completam a vacinação.  

 

 

Em 2017, a cobertura nacional em Penta 3 foi estimada em 79%. Três regiões de 11 registaram uma 

cobertura igual ou superior a 90%. As regiões de Cacheu, Bolama, Biombo e SAB ficaram abaixo de 

80% da cobertura vacinal (CV). 

O número de crianças não vacinadas com Penta3 é 13,693. 

Bafata Bijagos Biombo Bolama Cacheu Farim Gabu Oio Quinara SAB Tombali
Guine-
Bissau

2015 79 50 73 40 71 72 62 64 64 79 55 71

2016 67 70 67 58 59 52 50 62 62 74 56 64

2017 78 66 56 46 58 79 66 62 65 65 61 65
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Gráfico 1. Dados cobertura vacinal completa (SIVE 2015, 2016, 2017) 

Tabela 1. Calendário vacinal 
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Gráfico 2. Dados cobertura Penta-3 (SIVE 2015, 2016, 2017) 

Os desafios e prioridades para a vacinação para 2018-2020 definidos no Plano Plurianual do Serviço 

de Imunização e Vigilância Epidemiológica (PPAC) são: 

 

-Aumentar a cobertura de vacinação de rotina; 

- Acelerar os esforços para erradicação da poliomielite, eliminação do sarampo e controle da 

febre-amarela e manter os ganhos de eliminação do TNN; 

- Apoiar a introdução bem-sucedida de novas vacinas; 

 

Todas as intervenções requerem uma contribuição organizada e integrada de comunicação. 

 

1.2. OBJETIVO GERAL 

Conhecer as razões e causas da baixa cobertura vacinal nas regiões prioritárias da Guiné-Bissau, 

nomeadamente: Bijagós, Biombo, Bolama, Cacheu, Gabu, SAB e Tombali.  

1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Procurar saber o porquê dos comportamentos individuais e sociais que impedem a adoção de 

práticas familiares que garantem o acesso tanto à vacinação de modo geral como à vacinação de 

rotina. 

Recolher informações sobre os principais grupos alvo: mães, pais e/ou cuidadores das crianças alvo; 

familiares influentes; líderes comunitários, religiosos, tradipraticantes e Agentes de saúde 

comunitária (ASC) e técnicos de saúde. 

Identificar informações e conhecimentos sobre a vacinação, as preocupações, as dúvidas, os medos 

e os mitos.  

Aprofundar o conhecimento no âmbito das conceções, atitudes e comportamentos para o 

estabelecimento de prioridades de comunicação e desenvolvimento de estratégias avançadas para a 

mobilização e responsabilização social a favor da vacinação. 

 

Bafata Bijagos Biombo Bolama Cacheu Farim Gabu Oio Quinara SAB Tombali
Guine-
Bissau

2015 95% 81% 91% 69% 81% 97% 64% 79% 80% 66% 63% 76%

2016 87% 90% 75% 61% 72% 65% 60% 74% 84% 58% 55% 68%

2017 95% 82% 73% 51% 78% 115% 86% 90% 80% 60% 80% 79%
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2. METODOLOGIA DO ESTUDO 

2.1. LOCAL DO ESTUDO 

O estudo foi realizado pelo SIVE sob a coordenação da UNICEF em sete regiões da Guiné-Bissau, 

nomeadamente: Setor Autónomo de Bissau (SAB), Biombo, Bijagós, Bolama, Cacheu, Gabu e 

Tombali.  

A identificação das regiões prioritárias obedeceu a um levantamento e análise de informações, 

relatórios, estudos e dados epidemiológicos e operacionais no âmbito da vacinação na Guiné-Bissau. 

2.2. POPULAÇÃO E LOCAL DE ESTUDO 

A população do estudo foi composta por: 

- Pais de crianças com idade igual ou inferior a (1) um ano de idade na área de estudo; (recolha de 

dados de pesquisa por questionário) 

- Pais e mães de crianças com idade igual ou inferior a (1) um ano de idade; Líderes comunitários e 

religiosos, tradipraticantes; Agentes de Saúde Comunitária (ASC) e supervisores das ONGs (grupos de 

foco); 

 - Familiares influentes avó (mulher grande), mulher da família (dona Kassa), chefe da família, Pais, 

mães e Régulos das regiões prioritárias; (entrevistas) 

- Técnicos de Saúde e Agentes de Saúde comunitária das regiões prioritárias; (entrevistas) 

- A aplicação de questionários a famílias em domicílios realizou-se nas Áreas Sanitárias (AS) que 

registaram mais baixa cobertura vacinal e maior população; as aldeias alvo do estudo foram 

identificadas pelas Direções Regionais de Saúde considerando os mesmos critérios de mais baixa 

cobertura vacinal e maior população;  

- A aplicação de entrevistas e grupos de foco foi realizada nos mesmo locais, mediante uma 

distribuição que assegurasse uma amostra por cada área sanitária (AS) correspondente. 

2.3. MÉTODOS DE INVESTIGAÇÃO UTILIZADOS E APLICAÇÃO 

Foi utilizada uma metodologia mista com base no ’método de Henderson e Sundaresan' 

recomendado pela OMS para pesquisas comunitárias (Pesquisa de Cobertura de Vacinação) para 

aplicação do método quantitativo e combinado o método qualitativo de entrevistas e grupos de 

foco, devidamente descritos. 

i. Método de Henderson e Sundaresan 

O Serviço de Imunização e Vigilância Epidemiológica, que tem como especial interesse a eficácia dos 

serviços de imunização para crianças em países em vias desenvolvimento, procura métodos de 

implementação e avaliação de programas que sejam eficientes, simples e não dispendiosos. É citado 

como exemplo de um tal método de avaliação, satisfazendo essas condições, o método de 

Henderson e Sundaresan.  

No total foram aplicados 715 questionários ao domicílio em 105 clusters de 7 famílias cada, com 

exceção de algumas tabancas na região de Bolama que após esgotarem os critérios metodológicos, 
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por ausência de população, correspondendo a uma amostra representativa (600-1000) distribuída 

proporcionalmente pelas 7 regiões identificadas; 

ii. Métodos qualitativos 

Com o objetivo aumentar o conhecimento sobre o significado individual ou coletivo da vacinação 

para a vida das pessoas e comunidades, optou-se por combinar métodos qualitativos 

nomeadamente a entrevista e os grupos de foco. Deste modo, reforçou-se o conhecimento em 

torno do que o público-alvo pensa, conhece e acredita em relação a vacinação e como as pessoas 

estarão predispostas a alterar e a mobilizar-se para melhorar os seus próprios cuidados com a saúde 

e das suas comunidades.  

Foram organizados um total de 42 grupos de foco, 6 por região com grupos constituídos 

exclusivamente por: 1) Pais; 2) Mães; 3) Líderes comunitários e chefes de tabanca; 4) Líderes 

religiosos, 5) tradipraticantes; 6) Agentes de saúde comunitária (ASC) e supervisores de ONGs; 

distribuídos pelas localidades selecionadas (8 a 10 participantes por grupo focal); 

Foram realizadas 56 entrevistas em profundidade, (8) oito em cada uma das (7) regiões com os 

seguintes intervenientes: 1) Avó (mulher grande); 2) Mulher da família (dona Kassa); 3) Chefe da 

família; 4) Pai; 5) Mãe; 6) Regulo; 7) Técnico de saúde; 8) Agente de Saúde Comunitária (ASC); 

distribuídos pelas localidades selecionadas. 

 

iii. Aplicação de instrumentos qualitativos e quantitativos 

O trabalho de terreno foi realizado por sete equipas constituídas por duas pessoas, uma por cada 

região. Cada equipa era constituída por 1 inquiridor e 1 supervisor com funções predefinidas, 

formação e guias metodológicos.  

As equipas do estudo foram submetidas a um critério de seleção baseado em entrevista e teste 

prático e selecionados mediante um perfil pré-definido, com qualificações e capacidade elevada de 

comunicação, facilitação de grupo, escrita, responsabilidade e coordenação/supervisão, com 

conhecimento do sistema de vacinação, sem estarem ao serviço do Sistema Nacional de Saúde, para 

reforçar a imparcialidade e a condução desejável na realização do estudo;  

Foi realizada formação específica para assegurar a correta aplicação dos instrumentos, 

complementada com documentos de apoio metodológicos e técnicos. Os instrumentos foram 

apresentados e validados previamente pelo comité técnico constituído neste âmbito. 

A coordenação central foi assegurada pela investigadora principal a todas as equipas ao longo dos 14 

dias de trabalho no terreno e apoiada pela supervisão no terreno do UNICEF. 

2.4. AMOSTRAGEM 

A amostragem foi baseada no método de Henderson e Sundaresan para a identificação de clusters e 

aplicado o cálculo com base no erro máximo associado. 

Para este estudo foram usados valores de referência com base nos cálculos de erro máximo 

admissível, considerando que uma amostra entre 600 e 1000 tem associado um erro máximo de 4%.  
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Para assegurar uma maior homogeneidade na recolha de dados nas regiões com mais baixa 

cobertura, combinou-se o método de clusters situando a amostra quantitativa em 715, assegurando 

um erro máximo de 4%. 

2.5. GESTÃO DE DADOS 

Os dados quantitativos das pesquisas domiciliares foram introduzidos, tratados e analisados em SPSS 

pelo investigador principal. 

Os dados qualitativos de grupos focais e entrevistas em profundidade foram gravados em áudio e 

transcritos pelas equipas de terreno. Posteriormente foram introduzidos, tratados e analisados em 

MAXQDA pelo investigador principal. 

3. CONSIDERAÇÕES DE ORDEM ÉTICA 

O estudo foi realizado com a aprovação do Comissão de Ética para a Saúde da Guiné-Bissau.      

Foram consideradas a Declaração de Helsínquia sobre diferentes aspetos da ética da pesquisa em 

saúde e o Relatório de Belmont para pesquisas biomédicas e comportamentais; também foram 

referidas diretrizes nacionais para pesquisa operacional (autorizações e termos de consentimento). 

 

Foram apresentados termos de consentimento informado aos entrevistados antes da administração 

dos questionários, da condução de grupos focais e de entrevistas em profundidade. 

A seleção dos sujeitos de investigação foi claramente explicitada para evitar qualquer tipo de 

injustiça, nomeadamente as que derivam do sexo, raça, etnicidade, escolhas políticas ou outras. 

Foram justificados os seguintes aspetos: 1 informar os objetivos do estudo; 2) pedir permissão para 

os questionários, entrevistas e grupos de foco, 3) garantir o anonimato das pessoas envolvidas no 

estudo, 4) garantir que todos participem por sua própria vontade (consentimento informado); 5) 

garantir o armazenamento devido de todos os dados coletados.  

4. RESULTADOS 

No total foram aplicados 715 questionários e excluídos 20 por não cumprirem os critérios de 

inclusão do estudo, especificamente por não identificarem e não confirmarem através de 

documento (registo e/ou caderneta de vacinação) a idade dos filhos (<1 ano), conforme estabelecido 

previamente. Perante a aplicação destes critérios foram validados 695 questionários, com 76 

variáveis, resultando num total de 52,820 dados quantitativos introduzidos e analisados em SPSS 

Statistics 25. 

A análise qualitativa foi realizada através de MAXQDA, num total de 41 transcrições de grupos de 

foco e 61 entrevistas a perfis específicos, distribuídos por 7 regiões prioritárias. 

Participaram na recolha de dados quantitativos 695 pais de crianças com idade igual ao inferior a um 

ano, distribuídos pelas sete regiões prioritárias, designadamente: Biombo, Bijagós, Bolama, Cacheu, 

Gabu, Tombali e SAB. 
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De salientar que a aplicação de instrumentos qualitativos e quantitativos decorreu em março de 

2018 e, de acordo com o SIVE, desde março de 2017 que a Guiné-Bissau não dispõe da vacina VPI1, 

por motivos de rutura de stock mundial. 

 

Gráfico 3. Distribuição por região 

Foram alvo do estudo as aldeias com mais baixa cobertura vacinal e maior população selecionadas 

pelas Direções Regionais de Saúde e SIVE, na sequência da identificação de 45 Áreas Sanitárias 

validadas pelos mesmos critérios.  
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No total foram aplicados questionários e realizadas entrevistas e grupos de foco em 105 aldeias e 

bairros das sete regiões identificadas da Guiné-Bissau com mais baixa cobertura vacinal.   

OS resultados estatísticos apresentados referem-se a análise quantitativa, a análise qualitativa será 

apresentada num subcapítulo específico. 

4.1. CARACTERÍSTICAS SOCIO DEMOGRÁFICAS 

Do total dos inquiridos 98% eram mães de crianças com idade igual ao inferior a um ano e 2% eram 

pais de crianças com o mesmo perfil, correspondendo a 681 mulheres e 14 homens. 

   

Parentesco 

em relação 

à criança 

 Biombo Bijagós Bolama Cacheu Gabu Tombali SAB 

Mãe 96 106 72 106 82 102 117 

Pai 2 1 2 0 4 3 2 

Tabela 2. Parentesco dos inquiridos por região 

 

Todos os pais inquiridos eram casados, 72,5% das 

mães tinham o mesmo estado civil, 27,3% eram 

solteiras e 0,1% era viúva.  

46,8% dos pais tinham entre 18 e 25 anos, seguido 

da faixa etária entre os 26 e os 35 anos. Apenas 8% 

tinham mais de 36 anos de idade, 5,3% situavam-se 

entre 13 e 17 anos e 7,3% não sabia a sua idade. 

                                           Tabela 4. Intervalo etário dos inquiridos 

A maioria dos inquiridos era de etnia Fula a residir predominantemente na região de Gabu e 

Tombali, seguida do Setor Autónomo de Bissau (SAB). A etnia Papel estava maioritariamente 

representada na região de Biombo, seguida de SAB e Cacheu. Os inquiridos da etnia Bijagó residiam 

nas regiões de Bijagós e Bolama. A etnia balanta estava presente predominantemente em SAB, 

seguido de Tombali e Bafatá. Os pais de etnia Manjaca encontravam-se maioritariamente em 

Cacheu, seguidos de SAB. No total foram inquiridos indivíduos de 15 etnias distribuídos pelas sete 

regiões designadas da Guiné-Bissau. 

 Frequência  % 

Parentesco em relação à 

criança 

Mãe Estado civil do inquirido Casada 494 72,5% 

Solteira 186 27,3% 

Viúva 1 0,1% 

Pai Estado civil do inquirido Casada 14 100,0% 

Solteira 0 0,0% 

Viúva 0 0,0% 

 Inquiridos % 

Faixa Etária Não sabe 51 7,3 

13-17 37 5,3 

18-25 325 46,8 

26-35 226 32,5 

>35 56 8,0 

Total 695 100,0 

Tabela 3. Estado civil dos inquiridos 
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        ETNIAS POR REGIÃO PRIORITÁRIA 

Biombo Bijagós Bolama Cacheu Gabu Tombali SAB 

Etnia Papel 79 1 8 11 0 0 32 

Mandinga 1 2 4 18 9 0 6 

Manjaco 0 0 1 56 0 0 12 

Biafada 0 0 19 0 0 0 3 

Nalu 0 0 1 0 0 16 0 

Fula 0 1 2 0 77 60 21 

Bijagó 0 99 26 0 0 0 4 

Sosso 0 0 3 0 0 7 0 

Balanta 16 3 3 7 0 17 31 

Felupe 0 0 0 13 0 0 2 

Mancanha 2 0 6 0 0 0 5 

Landoma 0 0 0 0 0 4 0 

Djacanca 0 0 0 0 0 1 0 

Saracolé 0 0 0 0 0 0 1 

Outras 

nacionalidades 

0 1 1 0 0 0 1 

Mansoanca 0 0 0 1 0 0 1 
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Gráfico 5. Etnia dos inquiridos 

 

Tabela 5. Etnia dos inquiridos por região 
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A maioria dos inquiridos frequentaram o ensino básico (53,5%), mas uma grande parte dos pais 

(36,5%) não tem escolaridade e não sabe ler nem escrever. Apenas 8,6% frequentou o ensino 

secundário e 1,2% o curso médio ou superior.  

HABILITAÇÕES  

 Frequência Percentagem (%) Acumulada (%) 

 Analfabeto 254 36,5 36,5 

Ensino Básico 372 53,5 90,1 

Ensino Secundário 60 8,6 98,7 

Ensino Médio ou Superior 9 1,2 100,0 

Total 695 100,0  

 

Relativamente à situação face ao emprego, a maioria dos inquiridos eram mães domésticas (65,8%), 

dos restantes inquiridos (pais e mães) 13,6% trabalhavam na agricultura, 10,9% eram vendedores ou 

comerciantes, 5% eram estudantes, 09% eram professores e com a mesma percentagem de 0,6% 

profissionais qualificados e desempregados. Os restantes profissionais representam valores 

inferiores a 0,4%. 

 

 

 

As crianças alvo do estudo tinham idade igual ou inferior a um ano, com uma distribuição 

predominante entre o 1 mês e 1 ano, resultando numa média de idade de 5 meses. 

 

 

Gráfico 6. Situação dos inquiridos face ao emprego 

 

Tabela 6. Habilitações dos inquiridos  
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IDADE DAS CRIANÇAS 

 Número de crianças Percentagem (%) Acumulada (%) 

Idade das 

crianças alvo 

do estudo 

1 semana 11 1,6 1,6 

2 semanas 18 2,6 4,2 

3 semanas 11 1,6 5,8 

1 mês 83 11,9 17,7 

2 meses 62 8,9 26,6 

3 meses 61 8,8 35,4 

4 meses 59 8,5 43,9 

5 meses 60 8,6 52,5 

6 meses 55 7,9 60,4 

7 meses 39 5,6 66,0 

8 meses 32 4,6 70,6 

9 meses 48 6,9 77,6 

10 meses 39 5,6 83,2 

11 meses 48 6,9 90,1 

1 ano 69 9,9 100,0 

Total 695 100,0  

 

A maioria dos inquiridos desloca-se a pé ao Centro de Saúde. O tempo de deslocação varia entre 

menos de 20 minutos até 7 horas, com maior incidência no período até uma hora. Nas regiões de 

Tombali, Cacheu e Biombo o tempo médio é superior a uma hora. Quando se deslocam de 

transporte (carro, motorizada, barco), a maioria demora entre 20 a 60 minutos, seguidos de menos 

20 minutos e até 2 horas. Apenas 2,4% dos inquiridos que utiliza transporte despende mais de 2 

horas para se dirigir ao Centro de Saúde. 

Meio de transporte para se deslocarem ao Centro de saúde 

 Frequência Percentagem (%) Acumulada 

 A pé 412 59,3 59,3 

Motorizada 106 15,3 74,5 

Carro/transporte 

público 

125 18 92,5 

Transporte e a pé 30 4,3 96,8 

Nunca foi 2 ,3 97,1 

NS/NR 1 ,1 97,3 

Piroga/barco 15 2,2 99,4 

Bicicleta 4 ,6 100,0 

Total 695 100,0  

 

Tabela 7. Idade das crianças alvo do estudo 

 

Tabela 8. Meio de transporte utilizado para se deslocarem ao Centro de saúde 
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Região Prioritária * Tempo de deslocação até ao Centro de saúde a pé 

 <20 min 20-60 min 1h-2h >2h N/A NS/NR  

Região Biombo 7 25 38 9 19 0 98 

Bijagós 38 12 24 22 10 1 107 

Bolama 36 13 15 8 1 1 74 

Cacheu 10 10 14 13 43 16 106 

Gabu 12 7 3 16 42 6 86 

Tombali 3 3 12 13 72 2 105 

SAB 29 13 2 0 42 33 119 

Total 135 83 108 81 229 59 695 

 

Região Prioritária * Tempo de deslocação até ao Centro de Saúde de transporte  

 <20 min 20-60min 1h-2h >2h N/A NS/NR  

Região Biombo 19 15 3 2 59 0 98 

Bijagós 1 5 4 2 93 2 107 

Bolama 1 0 0 0 73 0 74 

Cacheu 4 13 12 8 51 18 106 

Gabu 13 6 3 4 43 17 86 

Tombali 9 52 30 2 12 0 105 

SAB 11 6 3 0 70 29 119 

Total 58 97 55 18 401 66 695 

 

4.2. CONHECIMENTOS E PRÁTICAS 

Dos 695 pais inquiridos, 95,4% afirmaram já ter vacinado o seu filho menor de um ano, 4,2% 

informaram não o ter feito e 0,4% não respondeu. Quando analisamos a idade em que foi 

administrada a primeira vacina, constatamos que a maioria o fez antes do 1 mês, apesar de 16% só o 

ter feito após as 4 semanas, 5,5% iniciou a vacinação quando o filho tinha 2 meses, 2,3% após os três 

meses. De salientar que 4,1% dos inquiridos afirmaram não ter vacinado o seu filho e 3,4% não 

respondeu.  

O filho já foi vacinado * Idade do filho quando começou a ser vacinado  

 0 meses <1mês 2 meses > 3 meses 6 meses Nunca Não Responde Total 

O filho já 

foi 

vacinado 

Sim 476 112 38 14 2 0 20 663 

Não 0 0 0 0 0 29 1 29 

Não 

sabe 

0 0 0 0 0 0 3 3 

Total 476 112 38 14 2 29 24 695 

Tabela 10. Tempo de deslocação de transporte para o Centro de saúde 

 

Tabela 11. Idade de início de vacinação 

 

Tabela 9. Tempo de deslocação a pé para o Centro de saúde 
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Quantidade de vacinas que o filho já tomou * O filho foi completamente vacinado 

 

 

Filho Completamente Vacinado 

Total Sim Não Não Sabe Não Responde 

Q
u

a
n

ti
d
a
d

e
 d

e
 v

a
c
in

a
s
 q

u
e

 o
 f

ilh
o

 j
á

 t
o

m
o
u

 

0 0 23 0 1 24 

1 21 78 0 0 99 

2 13 72 0 0 85 

3 27 107 0 0 134 

4 39 80 0 0 119 

5 48 31 0 0 79 

6 24 12 0 0 36 

7 12 3 0 0 15 

8 4 5 0 0 9 

9 7 1 0 0 8 

10 3 1 0 0 4 

11 5 1 0 0 6 

12 2 0 0 0 2 

13 1 0 0 0 1 

14 2 0 0 0 2 

>15 3 0 0 0 3 

Não sabe 42 16 11 0 69 

Total 253 430 11 1 695 

 

Apesar de 36,4% dos pais afirmarem que o filho foi completamente vacinado, podemos constatar 

através do cruzamento de variáveis, que apenas 1 criança tomou as 16 vacinas previstas no 

calendário vacinal, até aos 9 meses e apenas três completaram a vacinação até um ano de idade.  

De salientar que a não administração da vacina VPO-0 não invalida o cumprimento do programa 

vacinal, podendo-se considerar que uma criança completa a vacinação com 15 vacinas. 

50,4 % das crianças tomaram 5 vacinas e a 84,3% foram administradas 6 vacinas, não cumprindo o 

calendário vacinal.  

A maioria dos pais asseguraram nunca ter falhado nenhuma vacina (79,3%), enquanto 19,1% 

confirmam que já faltaram, enquanto 1,6% não respondeu, o que reforça o desconhecimento sobre 

o calendário vacinal e respetivo número de vacinas e idade em que as crianças devem administrá-

las. 

As principais justificações para faltar à vacinação foram: Esquecimento (3,6%); Mãe viajou (3,3%); 

Ausência de técnico de saúde ou marcação para outro dia (1,9%); Rutura de stock de vacinas (1,4%); 

Pai ou mãe viajou (1,3%); Parto domiciliar (1%). 

A falta de informação, a não autorização por parte do marido ou a falta de importância das vacinas 

foram algumas das razões apontadas por menos de 1% dos inquiridos. 

Tabela 12. Correlação do número de vacinas tomadas e a perceção do filho completamente vacinado 
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Idade filho <1 ano * Quantidade de vacinas que o filho já tomou *calendário vacinal 

 

 

Quantidade de vacinas que o filho já tomou  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >15 

Não 

sabe Total 

Id
a
d
e
 f

ilh
o
 <

1
 a

n
o
 

1 semana 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 

2 semanas 8 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 

3 semanas 1 7 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 

1 mês 2 57 17 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 83 

2 meses 2 14 28 11 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 62 

3 meses 1 7 13 30 5 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 61 

4 meses 0 1 6 19 21 4 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 59 

5 meses 0 2 6 15 16 11 1 2 0 0 0 0 1 1 1 0 4 60 

6 meses 0 1 3 17 16 7 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 55 

7 meses 0 2 1 12 7 7 5 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 39 

8 meses 0 1 4 6 8 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32 

9 meses 0 1 2 5 13 8 4 2 3 0 1 1 0 0 1 1 6 48 

10 meses 0 0 1 6 10 9 2 1 1 1 0 1 1 0 0 1 5 39 

11 meses 1 1 2 3 10 8 4 2 1 1 2 2 0 0 0 1 10 48 

1 ano 1 2 2 6 10 14 4 1 0 5 0 2 0 0 0 0 22 69 

Total 23 104 87 136 121 79 36 15 9 8 4 6 2 1 2 3 59 695 

 

 
Quando questionados acerca do seu conhecimento sobre a quantidade de vacinas que uma criança 

deve tomar para completar a vacinação, 34% dos inquiridos afirmaram não saber, 21,2% indicaram 

quatro vacinas como as necessárias para cumprir o calendário vacinal, 19% respondeu 11 vacinas e 

apenas 0,1% respondeu 16.  

 

Perceção sobre o número de vacinas que a criança deve tomar para completar a 

vacinação 

 2 4 5 6 8 9 11 15 16 18 NS Total 

Frequência 12 147 48 42 8 37 132 31 1 1 236 695 

Percentagem 1,7 21,2 6,9 6,0 1,2 5,3 19,0 4,5 0,1 0,1 34,0 100,0 

 

  

 

 

Tabela 13. Correlação da idade das crianças, número de vacinas administradas                      Idade vs nºvacinas segundo calendário vacinal 

 

Tabela 14. Número de vacinas para completar a vacinação 
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A maioria dos inquiridos não compreende a 

informação que consta na caderneta de vacinação, 

assim como também não consulta a caderneta para 

informação sobre as vacinas seguintes.  

 

Compreensão sobre a informação que consta na caderneta de vacinação * Consulta 

da caderneta de vacinação para recolha de informação sobre próximas vacinas  

              Consulta da caderneta de vacinação 

 Nunca 1 vez por ano Todos os meses Não responde  

Compreensão sobre 

a informação que 

consta na caderneta 

de vacinação 

sim 73 13 190 1 277 

Não 300 10 84 3 397 

Não sabe 13 0 4 0 17 

Não 

responde 

1 0 2 0 3 

Total 387 23 280 4 694 

 

Mais de 90% afirmou que o marido/esposa considerava importante a vacinação, 8,3% disse não 

saber a opinião e 1% respondeu que o cônjuge não valorizava a vacinação. 

Relativamente à primeira opção de tratamento quando o filho adoece, a esmagadora maioria 

(98,4%) assegurou levar a criança ao Centro de Saúde, apenas 0,4% disse priorizar o curandeiro e 

0,1% ir ao Centro de Saúde só depois de ir ao curandeiro. 1% dos inquiridos não respondeu.  

Analisando o comportamento dos inquiridos face à vacinação de rotina, estratégia avançada e 

campanhas, verificamos uma distribuição heterogénea nas sete regiões. 

 

 Frequência Percentagem (%) 

 1 mês 2 ,3 

4 meses 7 1,0 

6 meses 19 2,7 

9 meses 365 52,5 

11 meses 10 1,4 

12 meses 29 4,2 

18 meses 5 ,7 

2 Anos 5 ,7 

3 anos 2 ,3 

4 anos 20 2,9 

5 anos 21 3,0 

9 anos 5 ,7 

Não sabe 205 29,5 

Total 695 100,0 

Até que idade a criança deve completar 

a vacinação 
Relativamente à idade em que a criança deve 

completar a vacinação, mais de metade dos 

inquiridos respondeu de acordo com o 

calendário vacinal, 9 meses e 29,5% 

reconheceu não saber qual a idade indicada. 

Entre 1% e 4,2% responderem desde os 6 

meses a 5 anos, em percentagens inferiores 

indicaram 4 e 7 meses e de 18 meses a 9 anos. 

Quase todos os pais afirmaram ter caderneta 

de vacinação (94,1%), apenas 5,6% não possui 

e 0,3% não respondeu. Mesmo não tendo a 

caderneta de vacinação 4,3% afirmou vacinar o 

filho e registar a informação numa folha 

(2,1%), na parede e/ou porta de casa (1,2%) e 

no cartão da grávida (0,9%). 

 

Tabela 15. Perceção sobre a idade para completar a vacinação 

 

Tabela 16. Compreensão da caderneta de vacinação vs consulta da caderneta 
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Região Prioritária * Quando vacina o seu filho  

 

Conforme indicação 

na caderneta vacinal 

(só no centro de 

saúde) 

Conforme indicação da 

caderneta vacinal (aproveita as 

campanhas e também vai ao 

Centro de saúde) 

Só em 

campanhas e 

estratégia 

avançada Nunca NR Total 

 Biombo 89 5 3 1 0 98 

Bijagós 16 78 12 0 1 107 

Bolama 17 54 3 0 0 74 

Cacheu 50 43 10 2 1 106 

Gabu 38 27 20 1 0 86 

Tombali 70 18 17 0 0 105 

SAB 99 16 1 3 0 119 

    Total 379 241 66 7 2 695 

 

Quase todos os inquiridos (98,8%) são favoráveis à vacinação, 504 Inquiridos acreditam que as 

vacinas previnem todas as doenças, 99 pensam que servem para prevenir doenças graves, enquanto 

33 pensam que dá saúde e 31 que previnem doenças ligeiras. 

 

 

A maioria dos progenitores inquiridos acham que as crianças tomam muitas vacinas (53,5%), mas 

muitos acreditam que não (41,2%) e 5,3% não sabem. 

Relativamente aos efeitos secundários 79,8% não considera perigosos, mas 16,9% dos inquiridos 

consideram-nos duvidosos e 3,3% não sabe. De entre a percentagem de inquiridos que considera os 

efeitos secundários perigosos, 27,3% são de Cacheu, 18,8% de SAB, 16,2% de Tombali, 15,3% de 

Bijagós, 11,1% de Bolama e com menos de 10%, Gabu (7,6%) e Biombo (3,4%). 

Apesar de uma reduzida percentagem de pais acreditarem que as vacinas provocam doenças, 

importa analisar a distribuição geográfica da perceção sobre as vacinas. 

0% 14%

5%

73%

0%

5% 3% 0% 0%

Para que servem as vacinas

Para prevenir algumas doenças graves Para prevenir algumas doenças ligeiras

Para prevenir todas as doenças Para tornar a criança mais frágil

Dá saúde Não sabe

Outro

Tabela 17. Correlação entre as regiões e preferência de vacinação 

 

Gráfico 7. Perceção sobre função das vacinas 
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Região Prioritária * As vacinas provocam doenças 

 

 

As vacinas provocam doenças 

Total Sim Não Não sabe 

Região Prioritária Biombo 4 93 1 98 

Bijagós 2 102 3 107 

Bolama 2 72 0 74 

Cacheu 11 90 5 106 

Gabu 3 81 2 86 

Tombali 19 86 0 105 

SAB 1 113 5 119 

Total 42 637 16 695 

 

4.3. FONTES DE INFORMAÇÃO 

A identificação das fontes de informação, a sua influência, a credibilidade junto dos inquiridos e a 

avaliação da informação sobre campanhas de vacinação e de vacinação de rotina são fundamentais 

para ajustar estratégias e planos de comunicação futuros. 

A diferença entre os inquiridos que afirmam não consultar ninguém antes de decidir vacinar o seu 

filho (54,5%), e os que habitualmente auscultam (45,5%), é ligeira, mas importa correlacionar com as 

regiões do estudo e o grau de parentesco.  

Parentesco em relação à criança * Consultar alguém antes de decidir vacinar o seu filho  

 sim Não Não sabe Total 

Parentesco em relação à 

criança 

Mãe 304 375 2 681 

Pai 10 4 0 14 

Total 314 379 2 695 

 
Quando correlacionamos as variáveis de habilitações com a consulta previa que os inquiridos fazem 

antes de decidir vacinar a criança verificamos uma forte correlação entre as habilitações dos 

inquiridos e influencia na decisão. Dos inquiridos que não têm escolaridade 56,3% afirma consultar 

alguém, dos inquiridos que têm o ensino básico 41,9% também o fazem, de entre os que 

frequentaram o ensino secundário apenas 21,6% ausculta alguém e apenas 11,1% dos pais que têm 

o ensino médio ou superior consulta alguém antes de vacinar a criança. 

 
Escolaridade do inquirido * Costuma consultar alguém antes de decidir vacinar o seu filho  

 sim Não Não responde Total 

Escolaridade 

do inquirido 

Analfabeto 143 109 2 254 

Ensino Básico 156 216 0 372 

Ensino Secundário 13 46 1 60 

Ensino médio ou superior 1 8 0 9 

Total 313 379 3 695 

Tabela 18. Correlação entre as regiões e a perceção sobre as vacinas 

 

Tabela 19. Correlação entre o grau de parentesco e a influência na decisão de vacinar o filho 

 

Tabela 20. Correlação entre as habilitações dos inquiridos e a influência na decisão de vacinar o filho 
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Região Prioritária * Influência na decisão de vacinar o filho  

   

 

Costuma consultar alguém antes de decidir vacinar o seu filho 

Total sim Não Não Responde 

Região Prioritária Biombo 25 73 0 98 

Bijagós 32 75 0 107 

Bolama 32 42 0 74 

Cacheu 48 58 0 106 

Gabu 57 29 0 86 

Tombali 86 19 0 105 

SAB 34 83 2 119 

Total 314 379 2 695 

 

Relativamente às fontes, a maioria dos inquiridos afirmou que recebe a informação sobre a 

vacinação com maior regularidade (sempre ou quase sempre) através dos centros de 

saúde/profissionais de saúde e Agentes de saúde comunitária, só depois através da rádio, chefes de 

tabanca e familiares.  Mais de 80% dos inquiridos afirmou nunca ter ouvido informações sobre 

vacinação através de curandeiros, TV e escola. 

 

Através do Centro Saúde/profissionais de 

saúde 

 Frequência % 

 Nunca 54 7,8 

Raramente 5 ,7 

Ocasionalmente 7 1,0 

Frequentemente 24 3,5 

Quase sempre 81 11,7 

Sempre 524 75,4 

Total 695 100,0 

 

Através da Rádio 

 Frequência % 

 Nunca 150 21,6 

Raramente 11 1,6 

Ocasionalmente 24 3,5 

Frequentemente 124 17,8 

Quase sempre 31 4,5 

Sempre 355 51,1 

Total 695 100,0 

 

Através dos Agentes de Saúde 

comunitária 

 Frequência % 

 Nunca 96 13,8 

Raramente 1 ,1 

Ocasionalmente 5 ,7 

Frequentemente 34 4,9 

Quase Sempre 106 15,3 

Sempre 453 65,2 

Total 695 100,0 

Através da TV 

 Frequência % 

 Nunca 566 81,4 

Raramente 9 1,3 

Ocasionalmente 14 2,0 

Frequentemente 21 3,0 

Quase sempre 11 1,6 

Sempre 74 10,6 

Total 695 100,0 

Tabela 21. Correlação entre a região e a influência na decisão de vacinar o filho 
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Através de SMS 

 Frequência % 

 Nunca 615 88,5 

Raramente 2 ,3 

Ocasionalmente 7 1,0 

Frequentemente 30 4,3 

Quase sempre 10 1,4 

Sempre 31 4,5 

Total 695 100,0 

 

Na Escola 

 Frequência % 

 Nunca 559 80,4 

Raramente 9 1,3 

Ocasionalmente 14 2,0 

Frequentemente 22 3,2 

Quase sempre 22 3,2 

Sempre 69 9,9 

Total 695 100,0 

 

 

No que concerne à credibilidade das fontes de informação os inquiridos confiam mais no Centro de 

saúde/profissionais de saúde, só depois nos Agentes de saúde comunitária, seguidos da rádio, 

chefes de tabanca e familiares. 

 

 

 

 

Através de Familiares 

 Frequência % 

 Nunca 337 48,5 

Raramente 44 6,3 

Ocasionalmente 86 12,4 

Frequentemente 52 7,5 

Quase sempre 35 5,0 

Sempre 141 20,3 

Total 695 100,0 

Na Mesquita/Igreja 

 Frequência % 

 Nunca 534 76,8 

Raramente 10 1,4 

Ocasionalmente 32 4,6 

Frequentemente 21 3,0 

Quase sempre 38 5,5 

Sempre 60 8,6 

Total 695 100,0 

Nas sessões com chefe da tabanca 

 Frequência % 

 Nunca 375 54,0 

Raramente 67 9,6 

Ocasionalmente 25 3,6 

Frequentemente 47 6,8 

Quase sempre 39 5,6 

Sempre 142 20,4 

Total 695 100,0 

Através do Curandeiro 

 Frequência % 

 Nunca 624 89,8 

Raramente 1 ,1 

Ocasionalmente 12 1,7 

Frequentemente 15 2,2 

Quase sempre 7 1,0 

Sempre 36 5,2 

Total 695 100,0 

Tabela 22. Identificação das fontes de informação sobre vacinação 
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CREDIBILIDADE DAS FONTES DE INFORMAÇÃO 
 

Centro de saúde/profissionais de saúde 

 Frequência % 

 Nada credíveis 42 6,0 

Pouco credíveis 3 ,4 

Ocasionalmente credíveis 6 ,9 

Frequentemente credíveis 10 1,4 

Muito credíveis 56 8,1 

Totalmente credíveis 578 83,2 

Total 695 100,0 

Rádio 

 Frequência % 

 Nada credível 170 24,5 

Pouco credível 11 1,6 

Ocasionalmente credível 25 3,6 

Frequentemente credível 90 12,9 

Muito credível 30 4,3 

Totalmente credível 369 53,1 

Total 695 100,0 

SMS 

 Frequência % 

 Nada credível 552 79,4 

Pouco credível 6 ,9 

Ocasionalmente credível 5 ,7 

Frequentemente credível 13 1,9 

Muito credível 5 ,7 

Totalmente credível 114 16,4 

Total 695 100,0 

 

Agentes de Saúde Comunitária 

 Frequência % 

 Nada credíveis 95 13,7 

Pouco credíveis 0 0 

Ocasionalmente credíveis 5 ,7 

Frequentemente credíveis 35 5,0 

Muito credíveis 92 13,2 

Totalmente credíveis 468 67,3 

Total 695 100,0 

TV 

 Frequência % 

 Nada credível 474 68,2 

Pouco credível 7 1,0 

Ocasionalmente credível 11 1,6 

Frequentemente credível 11 1,6 

Muito credível 16 2,3 

Totalmente credível 176 25,3 

Total 695 100,0 

Familiares 

 Frequência % 

 Nada credível 297 42,7 

Pouco credível 38 5,5 

Ocasionalmente credível 84 12,1 

Frequentemente credível 16 2,3 

Muito credível 26 3,7 

Totalmente credível 234 33,7 

Total 695 100,0 

Escola 

 Frequência % 

 Nada credível 501 72,1 

Pouco credível 7 1,0 

Ocasionalmente credível 11 1,6 

Frequentemente credível 9 1,3 

Muito credível 10 1,4 

Totalmente credível 157 22,6 

Total 695 100,0 

Mesquita/Igreja 

 Frequência % 

 Nada credível 462 66,5 

Pouco credível 6 ,9 

Ocasionalmente credível 27 3,9 

Frequentemente credível 9 1,3 

Muito credível 14 2,0 

Totalmente credível 177 25,5 

Total 695 100,0 
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Sessões com chefe da tabanca 

 Frequência % 

 Nada credível 317 45,6 

Pouco credível 63 9,1 

Ocasionalmente credível 22 3,2 

Frequentemente credível 27 3,9 

Muito credível 31 4,5 

Totalmente credível 235 33,8 

Total 695 100,0 

 

 

De salientar as diferenças de opinião analisando por região, nomeadamente em relação aos 

profissionais de saúde, agentes de saúde comunitária, chefes de tabanca e curandeiros. 

Uma percentagem dos inquiridos não considera credíveis os profissionais de saúde enquanto fontes 

de informação no âmbito da saúde, sobretudo nas regiões de Gabu e SAB. 

Relativamente aos agentes de saúde comunitária, verificou-se que a maioria dos inquiridos de SAB 

não lhes reconhece nenhuma credibilidade. Nas regiões de Tombali e Gabu a credibilidade dos ASC 

também é variada, e vista em alguns casos com desconfiança. 

 

 Região Prioritária * Credibilidade dos centros de saúde/profissionais de saúde 

 

Nada 

credíveis 

Pouco 

credíveis 

Ocasionalmente 

credíveis 

Frequentemente 

credíveis 

Muito 

credíveis 

Totalmente 

credíveis Total 

 Biombo 1 0 0 0 0 97 98 

Bijagós 6 0 2 2 3 94 107 

Bolama 0 0 0 1 0 73 74 

Cacheu 0 0 0 1 3 102 106 

Gabu 17 3 4 3 15 44 86 

Tombali 3 0 0 1 33 68 105 

SAB 15 0 0 2 2 100 119 

Total 42 3 6 10 56 578 695 

 

 

 

 

 

Curandeiro 

 Frequência % 

 Nada credível 588 84,6 

Pouco credível 7 1,0 

Ocasionalmente credível 7 1,0 

Frequentemente credível 5 ,7 

Muito credível 2 ,3 

Totalmente credível 86 12,4 

Total 695 100,0 

Tabela 23. Credibilidade das fontes de informação sobre vacinação 

 

Tabela 24. Correlação entre as regiões e a credibilidade dos profissionais de saúde 
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A heterogeneidade de alguns resultados nas sete regiões é reforçada pela perceção dos inquiridos 

relativamente à credibilidade dos chefes de tabancas. A sua fiabilidade enquanto fonte de 

informação no âmbito da vacinação não é de todo consensual. Em Cacheu, Bolama e Gabu a maioria 

dos pais confia nos chefes de tabanca, mas em SAB, Tombali e Bijagós quase todos os inquiridos 

consideram-nos pouco ou nada credíveis. Também os curandeiros reúnem opiniões diferentes, 

apenas as regiões de Cacheu, Bolama e Biombo lhes conferem credibilidade no campo da vacinação. 

Região Prioritária * Credibilidade dos chefes de tabanca  

 

Nada 

credível 

Pouco 

credível 

Ocasionalmente 

credível 

Frequentemente 

credível 

Muito 

credível 

Totalmente 

credível  

 Biombo 57 0 0 2 2 37 98 

Bijagós 50 2 16 18 10 11 107 

Bolama 10 0 0 3 4 57 74 

Cacheu 10 0 1 2 4 89 106 

Gabu 32 1 1 2 11 39 86 

Tombali 40 60 4 0 0 1 105 

SAB 118 0 0 0 0 1 119 

Total 317 63 22 27 31 235 695 

 

Região Prioritária * Credibilidade dos Curandeiros  

 

Nada 

credível 

Pouco 

credível 

Ocasionalmente 

credível 

Frequentemente 

credível 

Muito 

credível 

Totalmente 

credível Total 

 Biombo 81 0 0 0 0 17 98 

Bijagós 99 1 5 2 0 0 107 

Bolama 41 6 1 0 1 25 74 

Cacheu 57 0 1 3 1 44 106 

Gabu 86 0 0 0 0 0 86 

Tombali 105 0 0 0 0 0 105 

SAB 119 0 0 0 0 0 119 

Total 588 7 7 5 2 86 695 

Região Prioritária * Credibilidade dos Agentes de Saúde Comunitária  

 Nada credíveis 

Ocasionalmente 

credíveis 

Frequentemente 

credíveis 

Muito 

credíveis 

Totalmente 

credíveis  

 Biombo 11 0 0 1 86 98 

Bijagós 1 2 1 11 92 107 

Bolama 0 0 0 1 73 74 

Cacheu 1 0 1 4 100 106 

Gabu 14 1 0 9 62 86 

Tombali 2 1 26 64 12 105 

SAB 66 1 7 2 43 119 

Total 95 5 35 92 468 695 

Tabela 25. Correlação entre as regiões e a credibilidade dos ASC 

 

Tabela 26. Correlação entre as regiões e a credibilidade dos chefes de tabanca 

 

Tabela 27. Correlação entre as regiões e a credibilidade dos curandeiros 
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A avaliação da informação sobre a vacinação de rotina é maioritariamente positiva (83,9%), 

considerada adequada ou suficiente e clara, no entanto as regiões de Cacheu e SAB contrariam esta 

tendência classificando como insuficiente e pouco participativa. 

 

 

 

 

A avaliação feita pelos pais acerca da informação sobre campanhas de vacinação seguiu a mesma 

tendência que a classificação anterior, com uma opinião maioritariamente favorável (83,3%), 

considerada suficiente e clara, adequada e muito participativa. No entanto 9,9% avaliaram a 

informação sobre campanhas como insuficiente e inadequada, sobretudo nas regiões de Cacheu e 

SAB.   
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Insuficiente, não se ouve falar

Inadequada, os meios utilizados não são os
mais credíveos para a população
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Avaliação da informação sobre vacinação de rotina  por região
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Gráfico 8. Avaliação da informação sobre vacinação de rotina por região 
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4.4. RELAÇÃO COM O SISTEMA DE SAÚDE 

A informação e avaliação dos inquiridos sobre os técnicos de saúde e agentes de saúde comunitária 

no âmbito da vacinação permitem identificar constrangimentos e melhorar o planeamento de forma 

específica. 

93,5% afirmam vacinar habitualmente o seu filho no Centro de saúde, mas dos 5,8% que não o 

fazem a maioria reside na região de Gabu, seguida de Tombali e por fim SAB, Cacheu, Bolama e 

Bijagós. 

Região Prioritária * Costuma vacinar o filho no Centro de Saúde  

 sim Não Não responde Total 

 Biombo 98 0 0 98 

Bijagós 103 3 1 107 

Bolama 69 4 1 74 

Cacheu 102 4 0 106 

Gabu 68 18 0 86 

Tombali 98 7 0 105 

SAB 112 4 3 119 

Total 650 40 5 695 
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Gráfico 9. Avaliação da informação sobre campanhas de vacinação por região 

 

Tabela 28. Correlação entre as regiões e decisão de vacinar no Centro de saúde 
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Do total dos inquiridos, 96,4% classifica o acolhimento nos centros de saúde no âmbito da vacinação 

como positivo, 8,8% irregular e 2,6% como negativo. 

Avaliação do acolhimento nos Centros de saúde no âmbito da vacinação por região 

 

 Negativo 

Irregular (às vezes positivo, 

outras negativo) Positivo 

Não sabe/Não 

responde Total 

 Biombo 0 8 90 0 98 

Bijagós 6 2 98 1 107 

Bolama 1 1 69 3 74 

Cacheu 4 13 89 0 106 

Gabu 1 6 63 16 86 

Tombali 3 2 100 0 105 

SAB 3 11 100 5 119 

Total 18 43 609 25 695 

 

A avaliação feita pelos inquiridos relativamente à atenção dada pelos técnicos de saúde e/ou ASC, 

explicação sobre os efeitos secundários, preenchimento e verificação da caderneta de vacinação e 

informação sobre próximas vacinas foi amplamente favorável.  

 

 

Os vacinadores (ASC ou técnicos de 

saúde) são atenciosos 

 Frequência % 

 Nunca 12 1,7 

Ocasionalmente 36 5,2 

Frequentemente 72 10,4 

Sempre 565 81,3 

Não responde 10 1,4 

Total 695 100,0 

Informam sobre os possíveis efeitos 

secundários antes de administrar a vacina 

 Frequência % 

 Nunca 90 12,9 

Ocasionalmente 36 5,2 

Frequentemente 45 6,5 

Sempre 517 74,4 

Não responde 7 10,0 

Total 695 100,0 

Os vacinadores (ASC ou TS) 

verificam a caderneta de vacinação 

  Frequência % 

 Nunca 8 1,2 

Ocasionalmente 8 1,2 

Frequentemente 31 4,5 

Sempre 642 92,4 

Não responde 6 ,9 

Total 695 100,0 

Vacinadores avisam sobre as próximas 

vacinas e preenchem a cad. vacinação 

 Frequência % 

 Nunca 45 6,5 

Ocasionalmente 14 2,0 

Frequentemente 24 3,5 

Sempre 606 87,2 

Não responde 6 ,9 

Total 695 100,0 

Tabela 29. Avaliação do acolhimento nos Centros de saúde por região 

 

Tabela 30. Avaliação sobre os vacinadores (técnicos de saúde e/ou ASC) 
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A informação sobre os efeitos secundários foi a que obteve uma nota desfavorável, sobretudo se 

relacionarmos com o desconhecimento já revelado (efeitos secundários são perigosos) e as 

consequências que daí advêm. 

 

 

Do total dos inquiridos 10% pagam (às vezes ou sempre) vacinas e/ou cadernetas de vacinação em 

vários Centros de saúde, sobretudo na região de Cacheu e Setor Autónomo de Bissau. 

Pagamentos pelas vacinas e outros por região 

 

 

Pagamento
de vacinas

Nunca

Pagamento
de vacinas
Às vezes

Pgamento
de vacinas

Sempre

Pagamento
de cartão de

vacinas

Multa por
parto em

casa

Multa parto
em casa e
atraso na
vacinação

Pagamento
de cartão de

vacinas e
multa por

faltar a
vacina

Região Prioritária

Biombo 95 2 0 1 0 0 0

Bijagós 105 0 0 2 0 0 0

Bolama 74 0 0 0 0 0 0

Cacheu 56 5 2 40 1 1 1

Gabu 84 2 0 0 0 0 0

Tombali 102 3 0 0 0 0 0

SAB 107 6 2 4 0 0 0

Total 623 18 4 47 1 1 1
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Alguma vez pagou pelas vacinas 

administradas ao filho 

  Frequência % 

 Nunca 623 89,6 

Às vezes 18 2,6 

Sempre 4 ,6 

Pagamento de cartão de vacinas 47 6,8 

Multa por parto em casa 1 ,1 

Multa parto em casa e atraso na 

vacinação 

1 ,1 

Pagamento de cartão de vacinas 

e multa por faltar a vacina 

1 ,1 

Total 695 100,0 

Quando questionados sobre o pagamento 

de vacinas, 2,6% dos inquiridos afirmaram 

fazê-lo ‘às vezes’, 0,6% sempre e mais de 7% 

revelaram pagar regularmente o cartão de 

vacinas, multas por parto domiciliário e por 

faltar à vacina prevista.   

SAB foi a região onde se registaram mais 

ocorrências em relação às vacinas, 

enquanto Cacheu se evidenciou no 

pagamento de cartões. Apenas na região de 

Bolama não se verificaram quaisquer 

pagamentos. 

Tabela 31. Pagamento de vacinas e outros 

 

Gráfico 10. Pagamento de vacinas e outros por região 
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A análise estatística permitiu verificar os centros de saúde onde foram efetuados pagamentos de 

vacinas e outros serviços e/ou produtos como cadernetas de vacinação, permitindo identificar onde 

é mais regular ou pontual essa prática. 

Centros de saúde onde foram efetuados pagamentos pelas vacinas e outros 

Centro de Saúde 

Pagamento 

de vacinas 

Às vezes 

Pagamento 

de vacinas 

sempre 

Pagamento 

de cartão 

de vacinas 

Multa por 

parto em 

casa 

Multa parto em 

casa e atraso 

na vacinação 

Pagamento de cartão de 

vacinas e multa por 

faltar a vacina 

 Antula 0 0 1 0 0 0 

Bandim 0 0 2 0 0 0 

Batucar 0 0 2 0 0 0 

Bijimita 1 0 0 0 0 0 

Bubaque 0 0 1 0 0 0 

Cacheu 0 0 9 1 1 0 

Caió 0 0 5 0 0 0 

Calequisse 0 0 10 0 0 1 

Canchugo 1 0 0 0 0 0 

Canchungo 3 1 4 0 0 0 

Carenque 0 1 3 0 0 0 

Có 0 0 6 0 0 0 

Dara 1 0 0 0 0 0 

Farim 1 0 0 0 0 0 

Hospital Militar 1 1 0 0 0 0 

Ingoré 1 0 0 0 0 0 

Mafanco 1 0 0 0 0 0 

Plack2 1 0 0 0 0 0 

Prabis 0 0 1 0 0 0 

Quebo 1 0 0 0 0 0 

Quelele 4 1 1 0 0 0 

Sanconha 2 0 0 0 0 0 

Suzana 0 0 1 0 0 0 

Unhocomo 

Grande 

0 0 1 0 0 0 

Total 18 4 47 1 1 1 

 

 

 

 

 

Tabela 32. Centros de saúde onde foram efetuados pagamentos de vacinas e outros 
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4.5. RESULTADOS QUALITATIVOS 

4.5.1. Região de Bijagós 

As vacinas são uma prioridade e uma prevenção importante contra as doenças na região dos Bijagós. 

São administradas em campanha, estratégia avançada e no centro de saúde, 60% recaí sobre a 

vacinação nas aldeias e 40% na vacinação de rotina, segundo um ASC (Bubaque). 

De acordo com os intervenientes dos grupos de foco e entrevistados da região dos Bijagós a 

distância entre o centro de saúde e as tabancas são um grande contributo para a falha da vacinação 

de rotina, sobretudo na época das chuvas, salientando que “as mães que se encontram em tabancas 

mais longínquas saem por volta das 3h/4h da manhã para poderem estar no centro de saúde às 8h”. 

(Grupo de foco de líderes comunitários, Uno) 

Segundo os participantes, apesar de haver um esforço por parte da maioria da população em vacinar 

as crianças, “ainda há mães que, no período da vacinação porta-a-porta, fogem de casa para que os 

filhos não sejam vacinados”. (Grupo de foco tradipraticantes, Soga)  

No entanto, a preocupação económica sobrepõe-se e muitas vezes falta à vacinação para irem 

trabalhar. A sobrecarga da mãe, segundo alguns participantes, leva a um esquecimento das datas de 

vacinação, “aqui na comunidade sabemos qual o papel das mães, elas é que fazem o comércio, 

cuidam da casa, cozinham, com todas essas tarefas acabam por se esquecer do dia da vacinação”. 

(Grupo de foco ASC e supervisores de ONGs, Bubaque) 

O problema de conservação das vacinas também foi identificado como um constrangimento 

alterando o plano de trabalho dos ASC e técnicos de saúde. As longas horas de espera nos centros de 

saúde também foram citadas, assim como a ausência da mãe por motivos de viajem. Em Soga, foi 

mencionada a rutura de stocks de vacinas e reforçado o problema da sua conservação. 

De acordo com os ASC e supervisores de ONGs (Bubaque), “existe alguma dificuldade em dar as 

primeiras vacinas, algumas porque as crianças nascem em casa e outras porque no centro de saúde 

dizem que só podem abrir o pacote de vacinas com um certo número de crianças”. 

O poder de decisão segundo os participantes da região dos Bijagós é, para alguns das mães, para 

outros dos pais e ainda para ambos. “A mãe passa mais tempo em casa com a criança, mas o pai é o 

chefe da família e tem o poder de controlo, caso a criança não seja vacinada e haja consequências, a 

responsabilidade é do pai”, explicam os líderes comunitários de Uno. 

“Se for muçulmano é o pai, mas por norma aqui nos Bijagós é a mãe”, referem os líderes religiosos 

de Caravela. 

As mães da região de Bijagós são perentórias, são as elas que decidem sobre a vacinação das 

crianças, mas os pais também deveriam ser sensibilizados para ajudarem, referindo que, “mesmo 

que as mães estejam a trabalhar e os pais estejam em casa com as crianças, nunca levam os filhos ao 

centro de saúde, esperam sempre que a mãe volte.” (Grupo de mães, Caravela/ entrevista mãe, 

Bubaque) 

A importância de envolver ambos os progenitores é essencial, “muitas vezes a mãe tem um nível de 

escolaridade mais baixo e tem mais dificuldade em consultar a caderneta de vacinação e lembrar-se 
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do dia da vacinação, é nesse âmbito que o pai deve participar e dar seguimento”, salienta um pai de 

ilha de Uno.  

As avós também foram identificadas como influenciadoras, uma vez que “na ausência da mãe, a avó 

leva a criança à vacinação”. (Entrevistas Dona Kassa, Unhocomo/ Avó, Orango Grande)  

A caderneta de vacinação é habitualmente levada pelos pais nos dias de vacinação, afirmam os ASC 

e supervisores de ONGs, que transmitem as vantagens da imunização e alertam para as datas das 

próximas vacinas. Segundo o técnico de saúde de Soga, “depois da vacinação explicamos sempre se 

detetar alguma febre ou uma alteração na criança, para a trazer diretamente ao centro de saúde, 

mas felizmente até hoje nenhuma mãe teve esse problema”.  

Relativamente ao desempenho e credibilidade destes profissionais, todos os participantes 

afirmaram confiar e reconhecer o trabalho feito quer pelos enfermeiros, quer pelos ASC da região de 

Bijagós. No entanto lamentaram que a alguns administradores não conheçam todas as tabancas que 

estão sob a sua responsabilidade.  

No que diz respeito às fontes de informação todos referiram os técnicos de saúde, os ASC e a rádio, 

pela ordem apresentada, conferindo mais responsabilidade e credibilidade no momento da 

transmissão da informação sobre vacinação, aos técnicos de saúde. 

Em Uno foi referida a escola como ponto de informação sobre vacinação. (Entrevista pai, Uno) 

Quanto ao tratamento de saúde preferencial, os diferentes perfis referiram que vão e aconselham 

como primeira opção, dirigirem-se ao centro de saúde e só depois ao curandeiro, à exceção das 

picadas de cobra que são usualmente vistas pelos tradipraticantes.  

Os líderes comunitários da região consideram que “temos que encarar seriamente a vacinação das 

crianças e para isso temos que participar todos. Quando não vacinamos as nossas crianças, nós (os 

pais) é que pagamos as consequências”, por isso, conclui, “é melhor prevenir que remediar, o 

dinheiro deve servir para a alimentação e não para comprar só remédios”. (líderes comunitários, 

Uno) 

Uma opinião partilhada pelos líderes religiosos e régulos (Caravela e Bubaque) que garantem 

participar de forma ativa na sensibilização e informação sobre campanhas e estratégia avançada. 

Deve-se explicar as vantagens da vacinação e as desvantagens da não vacinação para que as mães e 

os pais percebam a real importância das vacinas.  

Outro contributo importante para os participantes a favor do aumento de cobertura vacinal, seria 

para além de reforçar a sensibilização de a envolver todos os intervenientes da comunidade de 

forma participativa, reabilitar os centros nas tabancas, carros e barcos para facilitar as deslocações e 

assegurar a conservação das vacinas. 

OBSTÁCULOS À NÃO VACINAÇÃO E INCUMPRIMENTO VACINAL 

Distância entre o centro de saúde e as tabancas (dificuldade de acesso, transportes escassos) 

Sobrecarga da mãe e consequente esquecimento 
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Partos domiciliários 
 

Problemas de conservação das vacinas (Bijagós) 

Dificuldade de administração da 1ªvacina por nº mínimo de crianças para abertura de pacote 
 

Fraco envolvimento dos pais 

FONTES DE INFORMAÇÃO 

Técnicos de saúde, ASC e rádio (por ordem) escola (Uno) 

 

4.5.2. Região de Biombo 

A análise qualitativa na região do Biombo mostrou que a esmagadora maioria da população é a favor 

da vacinação, considerando-a como uma proteção para as crianças. No entanto, alguns dos 

intervenientes reconheceram existirem informações erradas, crenças e mitos que afastavam 

algumas pessoas da vacinação.  

Segundo o grupo de mães (Prabis), “há quem diga que a vacina não é boa, que deixa a criança mal-

humorada e por isso não vacinam os filhos”. Mas foram os líderes religiosos que identificaram alguns 

dos mitos que circulam na suas comunidades, “já circulou uma mensagem proveniente de outro país 

que dizia que os brancos estão a enganar as pessoas, sobretudo os muçulmanos para não terem 

mais filhos”, “outros dizem que levar vacina é coisa de branco e que estão a introduzir produtos em 

África para reduzir a fertilidade das pessoas”, referiu o líder muçulmano, reforçado pelo Pastor, “as 

pessoas estão mentalizadas que o branco vem para impedir a procriação, esse é o maior obstáculo”, 

conclui. (Grupo de foco líderes religiosos, Cumura) 

As crenças com base na tradição também foram referidas como obstáculo à vacinação, em pessoas 

onde persiste a preferência por tratar qualquer problema no curandeiro ao invés do centro de saúde 

ou hospital. 

Mas são os tradipraticantes que participaram no estudo que contrariam esta posição, afirmando que 

“todos os meus netos estão vacinados, a tradição não impede a pessoa de ir ao hospital, isso era 

antigamente, antes também não iam à escola e agora vão, eu mesmo pus o meu neto lá”. 

(Entrevista, tradipraticantes, Ondame) 

Crenças e rumores que são desmentidos e clarificados na mesquita segundo os líderes religiosos, 

“quando ouvi circular algumas mensagens contrariei-as na mesquita”, afirmou.  

Também outros líderes reforçaram, dizendo que “a igreja em geral é uma área social como a escola 

e o hospital”, por isso afirmam que podem passar toda a informação necessária no final do culto e 

comunicar com outras igrejas para reforçar a mobilização. 

Tabela 33. Obstáculos à vacinação e fontes de informação na região dos Bijagós 
ã 
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O desinteresse e a falta de dinheiro foram outras das razões alegadas para a não vacinação, “mesmo 

não pagando a vacina, algumas pessoas não têm dinheiro para o transporte”, refere um chefe de 

família. (Ilondé) 

A falta de informação quanto aos efeitos secundários também retém algumas pessoas, “há casos em 

que levam o filho a vacinar, depois tem efeitos secundários e não voltam lá”, salienta o líder 

comunitário. (Grupo de líderes comunitários, Safim)  

O facto de as crianças chorarem no ato da vacinação também contribui para que algumas mães não 

voltem a vacinar os filhos, adianta uma técnica de saúde. (Entrevista técnico de saúde, Ilondé) 

O receio que algumas pessoas têm de “serem desprezadas pelos enfermeiros por não falarem 

crioulo”, foi elencado por uma dona kassa como um impedimento para levar a criança à vacinação. 

(Entrevista dona kassa, Safim) 

O conhecimento sobre o calendário vacinal e a procura pela vacinação de rotina tem vindo a 

aumentar, de acordo com o grupo de ASC (Bijimita), “na estratégia avançada encontrávamos muito 

mais crianças não vacinadas, agora todos conhecem o calendário vacinal”. 

Uma ideia contrariada no grupo de pais que desconhece a quantidade e a idade em que as crianças 

devem tomar as vacinas, mas são unanimes quanto à sua importância. (Grupo de pais, Dorse) 

O maior influente na decisão de vacinar a criança divide opiniões, por um lado as mulheres (mães, 

parteiras tradicionais, avó, dona kassa), afirmam serem as mães que levam e decidem, por outro 

lado alguns pais e lideres religiosos muçulmanos asseguram que quem leva é a mulher, mas quem 

toma as decisões, nomeadamente sobre a vacinação, são os homens, alguns profissionais de saúde, 

líderes religiosos e comunitários e pais dizem ser uma decisão partilhada entre pai e mãe. A ideia de 

que ambos devem agir de forma a assegurar a correta imunização das crianças, parece prevalecer 

entre todos. 

A prioridade em caso de doença é o centro de saúde ou hospital, assim como vacinar é a melhor 

opção, refere um líder religioso (Cumura), reiterando que “o mecânico do ser humano é o médico e 

a oficina é o hospital”. Mesmo sendo prioritário há quem não prescinda da opinião do 

tradipraticante, “levo ao hospital e depois ao djambacus para saber o que tem”, explica a dona kassa 

(Entrevista, Safim) 

As fontes de informação privilegiadas são os técnicos de saúde e os ASC, que informam porta-a-

porta e através de megafone, e a rádio com valorizações diferentes, mas prevalecem em relação a 

outras fontes. 

A comunicação interpessoal regular e continuada parece ser a melhor forma de alterar 

comportamentos e mudar mentalidades na região de Biombo. 
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OBSTÁCULOS À NÃO VACINAÇÃO E INCUMPRIMENTO VACINAL 

Crenças e Mitos 

-Vacina - produto introduzido pelos brancos para reduzir a fertilidade das pessoas em África, 

sobretudo muçulmanos 

- Crenças justificadas pela tradição – preferência por tratamento com curandeiros, preconceitos em 

relação ao hospital 

Desinteresse e desvalorização 

Falta de dinheiro 
 

Desinformação sobre efeitos secundários (não voltam se o filho tiver uma reação) 

Receio de tratamento desfavorável no Centro de saúde por dificuldades de comunicação (língua) 
 

FONTES DE INFORMAÇÃO 

Técnicos de saúde, ASC e rádio (por ordem)  

Privilegiam a comunicação interpessoal 

 

4.5.3. Região de Bolama 

Todos os entrevistados e participantes em grupos de foco afirmaram-se a favor da vacinação, no 

entanto persiste a ideia de que a administração inadequada de uma vacina pode deixar uma pessoa 

deficiente. Um parecer dado por líderes religiosos que afirmam que o facto de existirem pessoas 

portadoras de deficiência causada pela administração de vacinas, é uma das razões que pode afastar 

algumas pessoas de imunizar os filhos. No entanto mostram-se favoráveis à vacinação, de tal modo 

que consideram que poderia ser uma lei, porque “é necessário ter em conta a vida humana, assim 

ninguém brincaria com a vida de uma criança”, refere um líder religioso. (Grupo de foco líderes 

religiosos, Bolama) 

Alguns ASC acreditam que aplicando algumas sanções poder-se-ia mudar o comportamento, mas o 

reforço deverá ser na sensibilização. (Grupo ASC e supervisores de ONG, Bolama) 

Ainda existem pais que não vacinam as crianças por uma questão de negligência, refere uma ASC, 

mas adianta que é difícil encontrar uma criança que nunca foi vacinada. (Entrevista ASC, Bolama) 

A estratégia avançada e as campanhas são preferidas pela população de Bolama, em detrimento da 

vacinação de rotina, segundo a experiência do técnico de saúde “vacino mais em campanhas e 

depois na estratégia avançada”, justifica. (Entrevista técnico de saúde, São João)  

Tabela 34. Obstáculos à vacinação e fontes de informação na região de Biombo 
ã 
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As mães levam, mas os pais decidem, diz o técnico de saúde, contrariado por vozes femininas da 

região de Bolama. Os mais velhos também têm um papel decisor, afirma uma dona Kassa, “deve ser 

o mais velho da casa a decidir”. (Entrevista dona Kassa, Bolama) 

Perante as diversas opiniões a posição de envolver os dois progenitores e reforçar o envolvimento e 

a participação dos diferentes influenciadores, mantém-se como nas outras sete regiões.  

A informação sobre vacinação é feita através dos profissionais de saúde, mas os anciões também 

reservam algum espaço nos seus encontros, segundo uma mulher grande “eu recebo informação 

sobre vacinação nas reuniões dos anciões””. (Entrevista mulher grande, Ilha das Galinhas) 

Informar através da escola é algo que já acontece em Bolama, segundo um dos pais que também é 

professor “falei com a turma de 4ºano sobre vacinas, antes todos tinham medo, mas hoje já sabem 

que a vacina é muito importante”, algo que deve continuar. (Entrevista pai, Bolama) 

Os djumbais na tabanca são um momento chave para sensibilizar segundo o chefe de família, “há 

assuntos dos quais falamos lá, em brincadeira, mas que ultrapassa muitos cenários”, uma forma de 

mobilizar os pais.  

As mães acreditam que unidas e mobilizadas enquanto grupo podem motivar as mães que não 

aceitam levar os filhos à vacinação. (Grupo de foco de mães, Ilha das Galinhas) 

Apesar de também citarem a rádio e a televisão como fontes de informação sobre vacinação, a 

comunicação interpessoal é mais eficaz, salienta uma mãe, “presto mais atenção a quem está à 

minha frente e passa a informação”, e falar cordialmente é a melhor estratégia para mudar a atitude 

em relação à vacinação, conclui. (Entrevista mãe, São João) 

OBSTÁCULOS À NÃO VACINAÇÃO E INCUMPRIMENTO VACINAL 

Associação de má administração de vacinas a futuras deficiências 

Desinteresse e desvalorização 

FONTES DE INFORMAÇÃO 

Técnicos de saúde, ASC, rádio, Líderes comunitários, escola (por ordem)  

Privilegiam a comunicação interpessoal 

 

4.5.4. Região de Cacheu 

Vacinar é uma prioridade de acordo com os dados qualitativos recolhidos na região de Cacheu, 

“ninguém quer que o filho fique sem ser vacinado”, salienta um pai. (Grupo de foco pais, 

Ingorezinho)  

Mas os dados revelam que uma parte da população não vacina os filhos, as razões elencadas foram 

essencialmente a distância dos centros de saúde, a falta de informação sobre a importância da 

vacinação e o medo de que administração de uma vacina injetável venha a resultar em deficiência. 

Tabela 35. Obstáculos à vacinação e fontes de informação na região de Bolama 
ã 
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“Existem muitas pessoas que foram vacinadas e ficaram coxas”, refere um líder religioso. (Grupo de 

foco de líderes religiosos, Bula) 

A ideia de que as crianças tomam muitas vacinas corrobora com os dados quantitativos e foi 

apontada por um técnico de saúde, “às vezes as mulheres dizem que o filho já tinha tomado a 

injeção ali e se vai receber outra, vão matar a criança”. A rutura de stocks de vacinas em alguns 

momentos também contribui para que algumas crianças não sejam vacinadas. (Grupo de foco ASC e 

técnico de saúde, Suzana) 

O grupo de mães salienta a importância de explicar os efeitos secundários, “alguns dizem que 

vacinaram o filho e depois adoeceu. Mas sim é sinal de reação da vacina...tudo é vantagem na 

vacina, não há perigo”. Para este grupo a mobilização através da comunicação interpessoal é 

essencial. (Grupo de foco de mães, Canchungo) 

As mães são maioritariamente consideradas como decisoras, mas alguns pais referiram que a 

decisão de vacinar passa pelos chefes de família, por isso a necessidade de responsabilizar ambos 

pela vacinação adequada dos filhos. 

As fontes preferenciais de informação são os técnicos de saúde, os ASC e a rádio, mas o reforço da 

comunicação através dos líderes e a promoção da participação da comunidade deve ser considerada 

para uma mudança mais eficaz a favor da vacinação. 

OBSTÁCULOS À NÃO VACINAÇÃO E INCUMPRIMENTO VACINAL 

Associação de má administração de vacinas a futuras deficiências 

Perceção que as crianças tomam vacinas (injeções) em excesso e que pode conduzi-las à morte  
 

Desinformação sobre efeitos secundários (não voltam se o filho tiver uma reação) 
 

Desinteresse e desvalorização 

FONTES DE INFORMAÇÃO 

Técnicos de saúde, ASC, rádio, Líderes comunitários (por ordem)  

Privilegiam a comunicação interpessoal 

 

4.5.5. Região de Gabu 

Gabu é uma das regiões prioritárias no âmbito da vacinação. No decorrer dos trabalhos de terreno a 

equipa identificou uma tabanca, Borro, onde apesar de existirem várias crianças menores de um 

ano, não conseguiram aplicar nenhum instrumento quantitativo ou qualitativo pois nenhuma criança 

tinha caderneta de vacinação e/ou registo de nascimento. 

O reconhecimento da importância da vacinação na análise qualitativa é correspondente aos dados 

estatísticos (98,8%), os participantes de Gabu consideram que “as vacinas protegem as crianças de 

muitas doenças”. (Grupos de Pais, Beli) 

Tabela 36. Obstáculos à vacinação e fontes de informação na região de Cacheu 
ã 
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“Todos os meus filhos são vacinados e faço questão de aconselhar as mulheres e os seus 

companheiros no sentido de levarem as crianças à vacinação”, salienta um tradipraticante. (Grupo 

de foco tradipraticantes, Djaucunda) 

No entanto, reconhecem que há constrangimentos e barreiras, a negligência por desconhecimento e 

a falta de prioridade que os pais dão à vacinação são mencionados por alguns ASC e supervisores de 

ONGs. Referiram ainda que alguns pais não voltaram a trazer os filhos justificando que adoeceram 

depois de lhes ser administrada uma vacina, mas dizem que é mais comum acontecer com 

estrangeiros que residem na região, “os estrangeiros é que se recusam a levar as crianças à 

vacinação”, salientam. Uma das razões pelas quais escondem algumas crianças é, segundo alguns 

agentes de saúde comunitária, o facto de “se uma menina receber uma vacina e depois for 

circuncisada, faz uma hemorragia que não conseguem controlar”. Alguns já se depararam com pais 

que fecharam as crianças no quarto para não serem vacinadas, “aí a autoridade tem que intervir”, 

conclui. (Grupo de foco de ASC e supervisores ONGs, Gabu) 

A comunidade da Guiné-Conacri foi referida por vários intervenientes como a mais resistente à 

vacinação, “na cidade da Gabu verifica-se um número considerável de estrangeiros provenientes da 

Guiné-Conacri, cujas crianças não são vacinadas”, refere um técnico de saúde. Mas há outros 

motivos, segundo este profissional a falta de poder de decisão da mãe faz com que a criança não 

seja vacinada, “quando o pai se ausenta, a mãe não se digna a levar a criança à vacinação porque a 

decisão cabe exclusivamente ao pai”, explica. (Entrevista técnico de saúde, Gabu) 

A distância do centro de saúde, a falta de tempo e de transporte são outros argumentos que 

impedem a vacinação. (Grupo de mães, Tonha 1) 

  A autonomia das mães é menor na região de Gabu quando comparada com outras regiões, a 

decisão dos pais prevalece, “a mãe leva o filho à vacina, mas só com a autorização do pai”, salienta 

um líder religioso. (Grupo de foco de líderes religiosos, Gabu) 

Também as mães reconhecem que quem decide é o pai, assim como os mais velhos, “aqui o marido 

é quem decide pela vacinação das crianças”, salienta uma dona Kassa. (Entrevista dona Kassa, 

Djaucunda) 

Mobilizar através do reforço positivo é algo mencionado, “mostrar a outros pais que as vacinas 

fazem bem através da própria experiência e exemplo”, é uma forma de mudar comportamentos. 

(Entrevista Avó, Gabu) 

A fonte de informação mais credível nesta região é diferente da maioria das regiões, onde o papel 

dos ASC, técnicos de saúde e rádio são lembrados, mas é o ‘djarga’ que tem o papel mais relevante e 

influenciador nesta comunidade. É a partir do chefe da tabanca que a maioria das pessoas recebe a 

informação e é também, “a pessoa mais influente capaz de transmitir a informação”, salienta um 

pai, numa opinião partilhada nas restantes entrevistas e grupos de foco. (Entrevista pai, Gabu) 

OBSTÁCULOS À NÃO VACINAÇÃO E INCUMPRIMENTO VACINAL 

Resistência à vacinação por parte da comunidade da Guiné-Conacri (desinformação, crenças, mitos) 

Perceção que as crianças tomam vacinas (injeções) em excesso e que pode conduzi-las à morte  
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Distância entre o centro de saúde e as tabancas (dificuldade de acesso, transportes escassos) 
 

Dependência da mãe para levar o filho à vacinação (não levam sem autorização do marido, mesmo 

que o mesmo esteja ausente, traduzindo-se no incumprimento vacinal) 

Falta de envolvimento do pai (autoridade exclusiva em muitos domicílios) 
 

FONTES DE INFORMAÇÃO 

Chefe de tabanca (destacado), técnicos de saúde, ASC, rádio (por ordem)  

Privilegiam a comunicação transmitida pelo ‘djarga’ 

 

4.5.6. Região de SAB 

A população alvo do estudo do Setor Autónomo de Bissau (SAB) é maioritariamente a favor da 

vacinação, no entanto há zonas onde a cobertura vacinal persiste mais baixa. A recolha qualitativa 

permitiu identificar algumas das barreiras e sugestões dadas pelos diversos atores no âmbito da 

vacinação. 

A distância e falta de transportes foi apontada por ASC e supervisores de ONGS, assim como a falta 

de dinheiro e a convicção de algumas mães em justificarem as deficiências com a toma de vacinas. 

(Grupos de foco de ASC e ONGS, Antula e Grupo de Mães, Zona 93) 

A associação entre a deficiência e as vacinas é citado por vários participantes de diferentes perfis, 

provando que é uma barreira presente em diferentes contextos. “Existe ainda uma tradição que vem 

do passado que diz que o hospital traz problemas”, referem os tradipraticantes que se posicionam 

todos a favor da vacinação. (Grupo de foco de tradipraticantes, Bandim) 

O receio das consequências da administração das vacinas injetáveis é referido pelos líderes 

religiosos, apesar de se mostrarem favoráveis e disponíveis para disseminar informação necessária. 

(Grupo de foco de líderes religiosos, SAB) 

O desconhecimento sobre os efeitos secundários e a desinformação são outros obstáculos 

mencionados pelas mães, pelos ASC e supervisores de ONGS que referem a comunidade da Guiné-

Conacri como mais resistentes à vacinação, “não aceitam que as crianças sejam vacinadas e mesmo 

indo a casa, dizem que os maridos não deixam”, advertem. 

Uma posição contrariada por um representante da comunidade da Guiné-Conacri que garante “as 

crianças na comunidade estão todas vacinas, até as mães quando estão grávidas”, reconhece 

algumas situações de resistência, mas afirma que com sensibilização adequada à mãe e ao pai, 

ultrapassa-se a situação. (Entrevista pai, representante da comunidade Guiné-Conacri, SAB)   

A falta de sensibilização antecipada foi também apontada como fator dissuasor da vacinação pelos 

líderes comunitários de SAB, que consideram essencial uma mobilização mais próxima e 

conhecedora da comunidade, “deveria ser como antigamente cada chefe de bairro sabe quais os 

Tabela 37. Obstáculos à vacinação e fontes de informação na região de Gabu 
ã 
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elementos eficazes para atingir a cobertura máxima, o mesmo com os régulos nas tabancas”. (Grupo 

de líderes comunitários, SAB) 

A decisão de vacinação divide opiniões, mas a maioria incide sobre as mães, ainda que muitos 

refiram a dependência financeiras das mulheres e a importância de sensibilizar os pais. Nesse 

sentido, o reforço estratégico da promoção da vacinação deverá focar os dois elementos. (Entrevista 

chefe de família, SAB) 

Em Bissau acrescem às fontes de informação preferenciais (TS, ASC, rádio) a televisão, citada por 

alguns participantes, ainda que atrás dos principais meios. No entanto a comunicação interpessoal 

especializada e/ou influente em conjugação com o acompanhamento às mães, parece ser mais 

eficaz para promover a mudança de comportamento. 

OBSTÁCULOS À NÃO VACINAÇÃO E INCUMPRIMENTO VACINAL 

Associação de vacinas a futuras deficiências 
 

Crenças tradicionais que associam o hospital a problemas e as vacinas por consequência 
 

Resistência à vacinação por parte da comunidade da Guiné-Conacri (desinformação, crenças, mitos) 

Perceção que as crianças tomam vacinas (injeções) em excesso e que pode conduzi-las à morte  
 

Receio das consequências da administração das vacinas injetáveis 
 

Falta de sensibilização antecipada 

FONTES DE INFORMAÇÃO 

Técnicos de saúde, ASC, rádio, TV (por ordem)  

Privilegiam a comunicação interpessoal e referem o acompanhamento regular às mães 

 

4.5.7. Região de Tombali 

Na região Tombali as zonas de difícil acesso e a escassez de transportes são barreiras reais à 

vacinação. Há zonas onde não se consegue chegar, nem na estratégia avançada, adverte um ASC, 

“há tabancas em Catungo que é preciso atravessar dois rios para lá chegar, em Wede Queia nós os 

técnicos não conseguimos lá chegar e a Cataban Ntunda nunca lá fomos”, salienta. (Entrevista ASC, 

Komo) 

A desinformação e os rumores também foram mencionados como constrangimentos, “vêm boatos 

da Guiné-Conacri e isso complica o nosso trabalho” advertem os ASC e supervisores de ONGs, “a 

população da Guiné-Conacri não considera a vacinação, dizem que torna as crianças irrequietas e se 

matam e também dizem que a religião não permite”, conclui. (Grupo de foco ASC e supervisores de 

ONGs, Canine) 

Tabela 38. Obstáculos à vacinação e fontes de informação na região de SAB 
ã 
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No entanto, afirmam que a maioria da população é favorável à vacinação, pela sensibilização 

constante feita na região. Segundo um pai “qualquer pai deve ter a consciência de que o filho deve 

levar a vacina, deve tirar um dia e falar com a família, em caso de negligência devia ser aplicada uma 

sanção”. (Entrevista pai, Gã-dembel) 

Os tradipraticantes asseguram aconselhar todos a favor da vacinação e advertem que “se alguém 

rejeitar vacinar ameaço apresentar uma queixa às autoridades”. (Grupo de foco de tradipraticantes, 

Sarampenteia) 

Juntos na mobilização a favor da vacinação, asseguram que “tradicionalmente ninguém desobedece 

os mais velhos, por isso se nós informarmos sobre a vacinação, as pessoas não se vão negar”. (Grupo 

de foco de líderes religiosos, Quebo)  

De acordo com os dados recolhidos a mobilização deve ser feita tanto com os pais como com as 

mães, uma vez que segundo os entrevistados a decisão passa pelos dois alternadamente ou em 

conjunto. O domínio de várias línguas locais mostra-se essencial para conseguir comunicar com a 

população de acessos mais difíceis. (Entrevista ASC, Komo) 

Alguns participantes revelaram pagar vacinas, no terreno e nos centros de saúde e/ou hospitais. 

Apesar disso, de um modo geral confiam nos técnicos de saúde e ASC, quer para o atendimento, 

quer como fonte de informação. 

Nesta região são novamente os técnicos de saúde, ASC e rádio que recolhem a maior confiança da 

população, mas pessoas influentes como líderes comunitários, religiosos e de opinião parecem 

convergir na disponibilidade em apoiar a mobilização para garantir uma maior cobertura vacinal.  

OBSTÁCULOS À NÃO VACINAÇÃO E INCUMPRIMENTO VACINAL 

Distância entre o centro de saúde e as tabancas (dificuldade de acesso, transportes escassos) 

Desvalorização face ao trabalho 
 

Rumores – Vacinas tornam as crianças irrequietas e matam-nas 
 

Resistência à vacinação por parte da comunidade da Guiné-Conacri (desinformação, crenças, mitos) 

FONTES DE INFORMAÇÃO 

Técnicos de saúde, ASC, rádio (por ordem)  

 

 

 

 

 

Tabela 39. Obstáculos à vacinação e fontes de informação na região de Tombali 
ã 
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5. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

O presente estudo pretendeu identificar os conhecimentos, comportamentos e práticas sobre a 

vacinação, dos pais de crianças até um ano de idade, em sete regiões de mais baixa cobertura 

vacinal na Guiné-Bissau. 

Neste estudo, 695 (95,4%) mães e pais já tinham vacinado os seus filhos menores de um ano, mas 

apenas 476 na primeira semana de vida. Apesar de 64,8% desconhecer o calendário vacinal, 52,5% 

afirmou que a criança deve completar a vacinação até aos 9 meses, mas apenas 0,1% respondeu que 

eram necessárias 16 vacinas para ficar totalmente imunizado. 

A maioria dos pais (60,1%) não compreende a informação que consta na caderneta de vacinação e 

55,7% afirmou nunca consultar o documento, apesar de 94,1% ter garantido possuir a mesma. 

Apesar da maioria dos inquiridos terem a caderneta, a maior parte não a compreende e por 

consequência não a consulta. 

Quando analisada a correlação entre as habilitações e a compreensão e informação sobre a 

vacinação, consta-se uma elevada correspondência entre os inquiridos analfabetos, 251 mães e 3 

pais num total 695 inquiridos, e os inquiridos com menor compreensão sobre informações que 

constam na caderneta, calendário vacinal e respetivo número de vacinas. 

Apesar de 379 inquiridos responderem que vacinam os seus filhos mediante a informação da 

caderneta de informação (só no centro de saúde), a análise qualitativa revela que a maioria da 

população nas sete regiões estudadas combina as campanhas de vacinação, a estratégia avançada e 

a vacinação de rotina.      

As longas distâncias percorridas até ao centro de saúde, os difíceis acessos e os transportes 

reduzidos são apontados como razões para incumprimento do calendário vacinal, quer na análise 

quantitativa quer na qualitativa, onde são particularmente realçadas. 

A vacinação é aceite e considerada por quase todos os pais (98,8%), mas alguns dados revelam que 

53,5% acham que as crianças tomam muitas vacinas e as dúvidas sobre os perigos dos efeitos 

secundários ainda persiste em 16,8% da população.  

A maioria dos inquiridos (73%) acredita que as vacinas previnem todas as doenças, o que pode 

contribuir para algum descrédito caso o filho fique doente, a gestão e o rigor da informação é 

essencial para evitar abandonos posteriores, por informação desadequada que pode frustrar 

expectativas. Alguns progenitores associam as vacinas à cura de doenças e outras ao estímulo 

intelectual, promovendo a inteligências das crianças. 

Quando analisados qualitativamente, os dados convergem quanto aos benefícios das vacinas, mas 

revelam algumas resistências, por má informação, crenças e mitos. Durante as entrevistas e grupos 

de foco foram identificados rumores disseminados em comunidades específicas, crenças associadas 

a tradições ancestrais ou simples informações deturpadas que ainda mantêm uma parte da 

população residente na Guiné-Bissau afastada da vacinação. 

A perceção dos pais das crianças sobre as fontes de informação e a sua credibilidade revelaram os 

técnicos de saúde (TS), os agentes de saúde comunitária (ASC) e a rádio, como principais 
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transmissores de informação sobre vacinação. As mesmas fontes são as que merecem maior 

confiança por parte dos inquiridos, pela ordem supracitada.  

Os chefes de tabanca, a escola e os familiares são considerados fontes de informação com alguma 

credibilidade, relacionado com a regularidade com que transmitem informações sobre vacinação. 

Podendo-se concluir que o reforço de transmissão de informação, contribuirá para aumentar a 

credibilidade dessas mesmas fontes. 

Relativamente às campanhas de vacinação e vacinação de rotina, a maioria dos inquiridos 

considerou positiva, mas Cacheu e SAB merecem uma atenção particular uma vez que foram as 

regiões que avaliaram, ainda que minoritariamente, como insuficientes e pouco participativas.  

A relação com o sistema de saúde é favorável, 609 pais consideram o acolhimento positivo, 18 

avaliam como negativo e 43 irregular. O pagamento de vacinas e cartões referido essencialmente 

em SAB e Cacheu apresenta uma correlação ligeira com a avaliação do acolhimento/atendimento 

nos centros de saúde. 

6. RECOMENDAÇÕES PARA A AÇÃO 

Perante os resultados obtidos são propostas as seguintes ações:  

1) Reforçar a informação sobre a vacinação (vantagens, desvantagens, efeitos secundários, 

número de vacinas e idade); 

2) Reforçar a informação e consequente compreensão das cadernetas de vacinação nos 

centros de saúde, campanhas e estratégia avançada, como informação específica por parte 

dos TS e ASC; 

3) Promover a comunicação por forma a reverter os mitos e crenças identificados, em estreita 

articulação com os líderes comunitários e religiosos em particular; 

4) Clarificar a função das vacinas, uma vez que expectativas irrealistas podem conduzir a uma 

maior taxa de abandono; 

5) Reforçar a transmissão regular de informação sobre vacinação através das seguintes fontes 

de informação: rádio, escola, líderes comunitários, líderes religiosos; 

6) Aumentar o conhecimento das mães e considerar a distribuição geográfica vs. habilitações 

por forma a adequar a comunicação e torná-la mais eficaz; 

7) Trabalhar de forma regular e com plano organizado com grupo de mães de todas as regiões, 

para mobilizarem os pares – mãe para mãe; 

8) Promover o envolvimento dos pais enquanto decisores ou codecisores da vacinação dos 

filhos;  

9) Promover sessões de formação com tradipraticantes para reforçar a mudança de 

comportamento a favor da vacinação; 

10) Clarificar os locais onde são cobrados pagamentos indevidos e corrigir da situação; 
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7. ANEXOS 
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TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO, ESCLARECIDO E LIVRE PARA PARTICIPAÇÃO EM ESTUDOS DE 

INVESTIGAÇÃO 

(de acordo com a Declaração de Helsínquia e o relatório de Belmont) 

Título do estudo: Socio antropológico  

Enquadramento: Estudo sobre comportamento no âmbito da vacinação  

Objetivo do estudo: Contribuir para o aumento da cobertura vacinal nas regiões prioritárias da Guiné-Bissau 

Explicação do estudo: Serão aplicados questionários ao domicílio, entrevistas individuais em profundidade e 

gravadas e grupos de foco com recolha de dados escritos e áudio. A recolha de dados e feita nas aldeias com 

mais elevada população e menor taxa de cobertura vacinal, nas sete regiões identificadas como prioritárias, 

nomeadamente: Biombo, Bijagós, Bolama, Cacheu, Gabu, Setor Autónomo de Bissau (SAB) e Tombali.  

Condições e financiamento: O Estudo e financiado pelo UNICEF e mereceu o parecer favorável da Comissão de 

Ética  

Confidencialidade e anonimato: É garantida a confidencialidade e uso exclusivo dos dados recolhidos para o 

presente estudo; e ainda assegurado o anonimato (não registo de dados de identificação) e os contactos serão 

feitos em ambiente de privacidade. 

Por favor, leia com atenção a seguinte informação. Se achar que algo está incorreto ou que não está claro, não 

hesite em solicitar mais informações. Se concorda com a proposta que lhe foi feita, queira assinar este 

documento. 

 Assinatura/s de quem pede consentimento: … … … … … …… … … ... … … … …... … … … … … … … … … … … … … …  

Declaro ter lido e compreendido este documento, bem como as informações verbais que me foram fornecidas 

pela/s pessoa/s que acima assina/m. Foi-me garantida a possibilidade de, em qualquer altura, recusar participar 

neste estudo sem qualquer tipo de consequências. Desta forma, aceito participar neste estudo e permito a 

utilização dos dados que de forma voluntária forneço, confiando em que apenas serão utilizados para esta 

investigação e nas garantias de confidencialidade e anonimato que me são dadas pelo/a inquiridor/a. 

Nome: … … … … … … … …... … … … …... … … … … … … … … … … … … 

Assinatura:… … … … … … … …... … … … … ... … … … … … … … … Data: …… /…… /……….. 

SE NÃO FOR O PRÓPRIO A ASSINAR POR IDADE OU INCAPACIDADE 

(se o menor tiver discernimento deve também assinar em cima, se consentir) 

NOME: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 

BI/CC N.º: ........................................... DATA OU VALIDADE ….. /..… /…..... 

GRAU DE PARENTESCO OU TIPO DE REPRESENTAÇÃO: ..................................................... 
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ASSINATURA … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 

QUESTIONÁRIO 
Aplicado ao domicílio a pais ou mães de crianças com idade igual ou inferior a 12 meses (mostrar 

comprovativo de idade da criança; caso não tenha nenhum elemento de identificação que comprove a idade 

passar para o domicílio seguinte, se não conseguir completar os 7 questionários por tabanca segundo estes 

critérios completa na tabanca mais próxima.) 

Assinalar APENAS 1 RESPOSTA por pergunta, exceto quando e dada uma indicação especifica (3.2, 3.3, 3.4)  

1. CARACTERÍSTICAS 

1.1. Mãe          Pai  

1.2. Idade_______________________________ 

1.3. Estado civil______________________________________________________________ 

1.4. Escolaridade da mãe______________________________________________________ 

1.5. Sabe ler e escrever? Sim           Não 

1.6. Escolaridade do pai________________________________________________________ 

1.7. Sabe ler e escrever? Sim           Não 

1.8. Ocupação da mãe_________________________________________________________ 

1.9. Ocupação do pai__________________________________________________________ 

1.10. Etnia da mãe____________________________________________________________ 

1.11. Etnia do pai_____________________________________________________________ 

1.12. Número de filhos________________________________________________________ 

1.13. Idade dos filhos__________________________________________________________ 

1.14. Centro de Saúde mais próximo_____________________________________________ 

1.15. Meio de transporte utilizado_______________________________________________ 

1.16.Tempo de deslocação para o Centro de saúde 

        1.16.1. A pé______________________________________________________________ 

        1.16.2. Transporte________________________________________________________ 
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VARIÁVEIS  

2. CONHECIMENTO E PRATICAS 

2.1. O seu filho já foi vacinado? 

Sim           Não           Não sabe/Não responde 

2.2. Foi completamente vacinado? (explicar ao inquirido o que significa) 

Sim           Não           Não sabe/Não responde 

2.3. Quantas vacinas tomou?__________________________________________ 

2.4. Que idade tinha quando começou a ser vacinado? 

0 meses            <1 mês           2 meses          >3 meses         6 meses          Nunca  

2.5. Conhece o calendário vacinal? 

Sim           Não           Não sabe/Não responde 

2.6. Até que idade a criança deve completar a vacinação? 

1 mês           6 meses          1 ano          4 anos           Outro…… 

2.7. Quantas vacinas deve tomar uma criança para completar a vacinação? 

2             4            11           15 

2.8. Tem caderneta de vacinação? 

Sim           Não           Não sabe/Não responde 

2.9. Se respondeu não. Mesmo assim vacina a sua criança? 

Sim           Não           Não sabe/Não responde 

2.10. Como regista a informação sobre vacinas sem caderneta? 

__________________________________________________________________________ 

2.11. Compreende a informação que consta na caderneta de vacinação? (solicitar 

caderneta) 

Sim           Não           Não sabe/Não responde 
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2.12. Costuma consultar a caderneta de vacinação para saber quando e que o seu filho 

deve ser vacinado? 

Nunca            1 vez por ano          Todos os meses              

2.13. O seu marido/esposa considera importante a vacinação? 

Sim           Não           Não sabe/Não responde 

2.14. Quando o seu filho esta doente qual a sua primeira opção? 

Ir ao Centro de saúde 

Ir ao curandeiro 

Ir ao curandeiro e só depois ao medico 

2.15. Quando é que vacina o seu filho? 

Conforme indicação na caderneta vacinal (só no centro de saúde)   

Conforme indicação na caderneta vacinal (aproveito as campanhas e também vou ao Saúde)   

Só em campanhas de vacinação ou quando o vacinador vem a minha tabanca 

Nunca 

2.16. Já faltou a alguma vacina? 

Sim           Não           Não sabe/Não responde 

2.17. Qual o motivo? 

Esquecimento 

O marido ou outro familiar não autorizou 

Não é muito importante 

A criança estava doente 

A criança teve efeitos secundários na vacina anterior 

A mãe/pai estava doente 

Ausência de técnico de saúde no serviço de saúde  

Não havia stock de vacinas 

Outro______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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2.18. Para que servem as vacinas? 

Para prevenir algumas doenças graves 

Para prevenir algumas doenças ligeiras 

Para prevenir todas as doenças 

Para reduzir a fertilidade das crianças no futuro 

Para tornar a criança mais frágil 

Outro 

2.19. É a favor da vacinação? 

Sim           Não           Não sabe/Não responde 

2.19.1. Porquê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2.20. As crianças tomam muitas vacinas? 

Sim           Não           Não sabe/Não responde 

2.21. Os efeitos secundários são perigosos? 

Sim           Não           Não sabe/Não responde 

2.22. A vacina provoca doenças? 

Sim           Não           Não sabe/Não responde 

3. FONTES DE INFORMAÇÃO  

3.1. Costuma consultar alguém antes de decidir vacinar o seu filho? 

Sim           Não           Não sabe/Não responde 

3.2. Quem? (pode assinalar mais do que 1 resposta) 

Marido 

Mulher 

Chefe da tabanca 
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Líder religioso 

Curandeiro 

Outro  

 

3.3. Onde costuma ouvir falar sobre a vacinação? 

(Classifique de 0 a 5 sendo que 0 é nunca e 5 é sempre) 

Centro de saúde/Profissionais de saúde 

Agentes de saúde comunitário 

Rádio 

Televisão 

SMS 

Familiares 

Escola 

Mesquita/igreja 

Sessões com chefe da tabanca 

Curandeiro 

3.4. Quais as fontes de informação mais credíveis? 

(Classifique de 0 a 5 sendo que 0 e nada credível e 5 totalmente credível) 

Centro de saúde/Profissionais de saúde 

Agentes de saúde comunitário 

Rádio 

Televisão 

SMS 

Familiares 

Escola 

Mesquita/igreja 

Sessões com chefes de tabanca 
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Curandeiro 

3.5. Como avalia a informação sobre a vacinação de rotina na sua zona? 

Insuficiente, não se ouve falar  

Inadequada, os meios utilizados não são os mais credíveis para a população 

Pouco participativa  

Muito participativa 

Adequada 

Suficiente e clara 

3.6. Como avalia a informação sobre as campanhas de vacinação na sua zona? 

Insuficiente, não se ouve falar  

Inadequada, os meios utilizados não são os mais credíveis para a população 

Pouco participativa  

Muito participativa 

Adequada 

Suficiente e clara 

Variáveis  

4. RELAÇÃO COM SISTEMA DE SAÚDE (TÉCNICOS DE SAÚDE E ASC) 

4.1. Costuma vacinar o seu filho no Centro de saúde? 

Sim           Não           Não sabe/Não responde 

Como avalia o acolhimento nos centros de saúde no âmbito da vacinação? 

Negativo  

Irregular (as vezes positivo outras negativo) 

Positivo 

4.2. Os vacinadores (técnicos de saúde ou ASC) são atenciosos? 

Nunca         Ocasionalmente         Frequentemente         Sempre            
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4.3. Os vacinadores (técnicos de saúde ou ASC) explicam os possíveis efeitos secundários 

antes de dar a vacina? 

Nunca         Ocasionalmente         Frequentemente         Sempre            

4.4. Os vacinadores (técnicos de saúde ou ASC) verificam a caderneta de vacinação? 

Nunca         Ocasionalmente         Frequentemente         Sempre            

4.5. Os vacinadores avisam sobre as próximas vacinas e preenchem a caderneta de 

vacinas? 

Nunca         Ocasionalmente         Frequentemente         Sempre            

4.6. Costuma pagar pelas vacinas do seu filho? 

Nunca 

Às vezes 

Sempre 

4.7. Se sim, a quem? 

(responder apenas se a resposta anterior foi as vezes ou sempre) 

Técnico saúde - Centro de saúde 

Agente de saúde comunitário – terreno 

Outro 
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GUIÃO DE ENTREVISTA  
8 Por cada região 

➢ Avó (mulher grande) 

➢ 1mulher da família (dona Kassa) 

➢ Chefe da família  

➢ Pai (com alguma influência, ex.professor) 

➢ Regulo 

➢ Mãe progenitora (com alguma influência) 

➢ Técnico de Saúde  

➢ Agente de Saúde Comunitária  

 

Os entrevistados devem ser identificados com antecedência e informados sobre o propósito 

da entrevista; se necessário, eles podem receber o guia de entrevista antes da reunião. Veja 

a técnica de condução para uma entrevista detalhada no apêndice. As entrevistas em 

profundidade não devem exceder 1h30- 2 horas. 

Guião da entrevista Geral (serão especificadas perguntas de acordo com cada perfil) 

CARACTERÍSTICAS 

Sexo F          M    

Idade____ 

Perfil___________________ 

Escolaridade ____________________ 

Sabe ler e escrever? Sim           Não 

Ocupação ______________________ 

Etnia __________________________ 

Número de filhos/netos______________________ 

Idade dos filhos/netos_______________________ 

Agregado familiar_____________________________ 
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PERGUNTAS ABERTAS  

(as estas perguntas podem ser acrescentadas outras mediante o discurso do 

entrevistado(a)) 

1. Considera a vacinação importante para as crianças? Porquê? 

2. As crianças da sua família (comunidade) estão vacinadas? 

3. Conhece o calendário vacinal? 

4. Recomenda a vacinação conforme o calendário vacinal? 

5. As crianças da sua família (comunidade) cumprem a vacinação de rotina? Vão ao 

Centro de Saúde? Ou só vacinam as crianças nas campanhas? Ou ambas? 

6. Vive a que distância do Centro de Saúde? 

7. Como se desloca? 

8. Vacinar as crianças é uma prioridade? 

9. As vacinas são perigosas? Porquê? 

10. Como recebe a informação sobre a vacinação? 

11. Quem deve passar as informações sobre a vacinação? 

12. Qual a fonte de informação mais fiável? 

13. Quem mais influencia na tomada de decisão de vacinar uma criança? 

14. O que a faria mudar de atitude em relação a vacinação?  

15. Confia nos vacinadores? Técnicos de Saúde? 

16. Se alguém na família ou comunidade esta doente aconselha a pessoa a ir medico? 

Ou ao curandeiro? 

17. Como é que se pode mobilizar e responsabilizar as mães e os pais para a vacinação? 

ASC e TECNICO DE SAUDE 

1. Costuma vacinar mais crianças no centro de saúde, na estratégia avançada ou em 

campanhas? 

2. Quem costuma trazer as crianças para as vacinas? 

3. Na sua opinião quem toma essa decisão? 

4. Qual a perceção da população sobre as vacinas? 

5. As mães/pais/cuidadores costumam trazer a caderneta ou cartão de vacinação? 

6. Costumam esperar muito tempo? 

7. Como descreve o atendimento? 

8. Que informações dá à mãe/pai/cuidador da criança quando trazem a criança para 

ser vacinada? 

9. Como são transmitidas as informações sobre as vacinas? e quais? 

10. Mãe/pai/cuidador da criança costumam fazer perguntas? quais? 

11. Na sua opinião quais as razoes para as crianças não serem vacinadas? Não 

cumprirem o calendário vacinal? Não completarem a vacinação?  

12. Existe sempre stock de vacinas? 

13. Alguma vez foi cobrada alguma vacina? 
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FACILITAÇÃO DE GRUPOS DE FOCO 
 Grupos de foco por cada região 

➢ Grupo de mães 

➢ Grupo de pais  

➢ Líderes religiosos (imames, padres e pastores) 

➢ Tradipraticantes (parteiras tradicionais, balobeiros, mouros e djambacos)  

➢ Líderes comunitários (régulos e chefes de tabanca) 

➢ ASC e supervisores das ONGs  

Grupos de foco   

Recomendamos 8 a 10 participantes, um facilitador e um tomador de notas (e que garante 

também a gravação áudio);  

Os participantes devem ser previamente identificados e conhecedores sobre o propósito da 

reunião e sobre o que se espera deles; eles devem confirmar sua participação. 

Quando há planos para fazer gravações de som ou fotos, o facilitador deve pedir permissão 

aos participantes.  

Para o lançamento do grupo de discussão: começamos com uma lembrança do objetivo 

(mais ou menos detalhado) da reunião, bem como uma apresentação da equipe de 

acolhimento e um lembrete das regras de bom funcionamento (todos as suas opiniões são 

válidas no limite do respeito pelos outros e boa moral, evitamos falar quando outros se 

expressam para facilitar a tomada de notas). A seguir, uma ronda pela mesa que permite 

aos participantes se apresentarem. 

1. A vacinação e importante para as crianças? Porquê? 

2. Os vossos filhos são vacinados? Porquê? 

3. Quem deve ser responsável pela vacinação dos filhos? 

4. Quem leva o filho à vacinação? E quem decide? 

5. Conhecem o calendário vacinal? 

6. Recomendam que todas as crianças sejam vacinadas? Porquê? 

7. Quais as razões pelas quais ainda as pessoas não vacinam os seus filhos? 

8. Como recebem a informação sobre a vacinação? 

9. Já alguma vez pagaram para vacinar alguma criança?  

10. As vacinas são perigosas? Porquê? 

11. Quais as razões  

12. O Vosso grupo deve apoiar a mobilização a favor da vacinação? 

13. Como e que se pode mobilizar e responsabilizar mais as mães e pais para a 

vacinação? 

 


