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RESUMO 
 
 

MÚSICA e EDUÇÃO em SAÚDE: IMPORTÂNCIA das VACINAS Rebecca Cristina Lazarino 
Lorenzon; Rodolfo de Almeida Gomes; Laís de Andrade Silva; Karina da Silva Salgado. 
Orientador: Maria Angela Boccara de Paula Vacinas são produtos imunobiológicos utilizados 
para imunização contra diversas doenças, porém sua aplicação, sendo na maioria das vezes 
por via parenteral, é dolorida e seus efeitos reatogênicos causam desconforto. Isso tem levado 
a população a ter receio de imunizar e manter em dia a carteira de vacinação, principalmente o 
público infantil. Com o intuito de conscientizar crianças, adolescentes e até mesmo pais sobre a 
real importância da vacinação foi realizada por alunos de graduação do segundo semestre do 
curso de enfermagem, durante atividade didática pedagógica a gravação em mídia digital de 
uma paródia juntamente com um fundo musical em que na letra foram incluídas todas as 
vacinas do calendário preconizado pelo Programa Nacional de Imunização (PIN), e elaborado 
um cartaz explicativo com imagens de campanhas de vacinação já realizadas pelo governo, 
com o objetivo de despertar o interesse das crianças e adolescentes de lúdica e agradável o 
interesse em se manterem imunizados, devido aos benefícios que essa prática proporciona á 
pessoa e a comunidade em geral. A imunização contribui para a prevenção de doenças que 
afetam grande parte da população. O resultado obtido quanto à apresentação dessa mídia foi a 
interação e o interesse das crianças visto que foram utilizadas bonecas, fundo colorido do 
cartaz e a música, o que estimula e facilita a fixação da atenção e aprendizado, prendendo a 
atenção visual do público infantil, pode-se relacionar o ato da vacinação com algo que divertido 
e familiar do cotidiano infantil. Por mais que se torne uma mera ilustração, a criança tende a 
relacionar o emocional vendo as bonecas não chorarem ao serem imunizadas, o que 
inconscientemente leva – as a pensarem que quando forem vacinadas não irão sofrer. Mesmo 
que haja o incômodo quanto à introdução da agulha este será com o objetivo maior, que é a 
prevenção das doenças, um marco que poderá ser utilizado pelos pais para estimularem os 
filhos a se imunizarem. A utilização de recursos como a música na educação em saúde 
caracteriza uma boa possibilidade de aproximar o conhecimento científico do dia a dia das 
pessoas desmistificando idéias preconcebidas e favorecendo a qualidade de vida das 
populações. Contando com o empenho dos profissionais da saúde, principalmente os 
enfermeiros, será possível educar a população para a importância da imunização completa, 
mantendo assim as carteiras de vacinação atualizadas.  


