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Resultados

Introdução

Caracterização sociodemográfica:
• A tosse convulsa é uma doença infeciosa evitável,
sendo uma das 10 causas de mortalidade infantil mais

comuns no mundo. (OMS, 2014) 1
• Contudo, parecem existir escassos estudos que avaliem
o conhecimento sobre a doença e a sua vacinação.2

• Participantes: 53 indivíduos (pais e grávidas);
• 90,6% (n=48) são do sexo feminino;
• Idade média: 38± 10 anos;
• 39 (73,6%) indivíduos têm filhos.

Perguntas realizadas para avaliação do conhecimento dos pais e

Objetivos
• Avaliar

grávidas:
1) Sabe quando se deve vacinar pela primeira vez contra esta doença?

o

conhecimento

dos

pais

e

grávidas

portuguesas sobre a doença e sobre a vacinação;
• Salientar a importância da vacinação para esta doença.

• 2 meses- 88,7% (n=47)
• 2 anos-2,8% (n=2)
• Outra idade- 7,5% (n=4)
A resposta correta é: 2 meses
2) Cerca de 85% dos pais vacinaram os seus filhos contra a Tosse Convulsa, 15%

Metodologia
Estudo observacional transversal (04/2022)

não vacinaram por desconhecimento.

3) Quais os sintomas característicos da tosse convulsa?

Amostra: Pais e mães grávidas portugueses

O questionário foi realizado na plataforma:

e utilizámos a plataforma

4) Mito e verdades sobre a vacinação da tosse convulsa:
Amostra (n=53)

Mito

Verdade

Resposta

Não há ligação causal entre a
administração das vacinas e a
morte súbita infantil. 4

22,6%

77,4%

Verdade

Muitas pessoas que não foram
imunizadas no passado levaram
uma vida longa e saudável. Não
sendo necessário vacinar.

79,2%

20,8%

Mito

É importante vacinar as grávidas
entre as 20 e 36 semanas de
gestação. 3

28,3%

71,7%

Verdade

para o divulgar.

Conclusões
• Através da realização de uma revisão bibliográfica
de estudos acerca do mesmo tema e com a
realização de um questionário, conseguimos avaliar
o perfil epidemiológico da vacinação da tosse
convulsa.

• Apesar de ainda existir alguma falta de conhecimento sobre a
vacinação contra a Tosse Convulsa, parece existir maior

consciencialização sobre o tema.
• É

necessário

colmatar

esta

falta

de

conhecimento

informação fidedigna, através de campanhas de sensibilização
de modo a chegar à sociedade.
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