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INTRODUÇÃO RESULTADOS E DISCUSSÃO

OBJETIVOS

REFERÊNCIAS

O coronavírus é um RNA vírus da família

Coronaviridae, responsável por causar infecções

respiratórias. Em 11 de março de 2020, a

Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou

como pandemia a Covid-19, doença causada pelo

novo coronavírus. Essa doença já matou mais de

4 milhões de pessoas ao redor do mundo e cerca

de 600 mil no Brasil (WORLDOMETER, 2021).

Compreender o porquê, algumas pessoas se

recusarem a receber a vacina da Covid-19.

(i) Verificar se a população acredita, ou não, na

ação das vacinas;

(ii) Identificar os motivos de suas crenças.
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Recebemos um total de 51 respostas para o

questionário. O gráfico mostra que 98% dos

entrevistados recebeu ou pretende a vacina da

Covid-19 (Figura 2). 96,1% dos entrevistados acredita

que a vacina ajuda a controlar a transmissão da Covid-

19 (Figura 3).

MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa foi realizada entre os dias , entre os

dias 22/10/2021 e 28/10/2021. Através de um

questionário, via Google Formulários, serão feitas

as seguintes perguntas: Qual a sua idade? Você

recebeu/pretende receber a vacina da Covid-19?

Você acredita na eficácia da vacina da Covid-19?

Por quê?

Os dados foram analisados a partir dos

gráficos.

CONCLUSÃO

Figura 3 – Gráfico para a pergunta “você acredita que a vacina irá controlar a doença?

”. Em azul, as pessoas que acreditam, e em vermelho as pessoas que não acreditam.

Com a pesquisa observamos que a maioria

das pessoas entrevistadas recebeu a vacina e

confia nela, porque acredita na ciência e pensa que

é o melhor jeito de controlar a doença.

Observamos que os cidadãos que não

acreditam na vacina, têm esse pensamento porque

têm medo de sentir efeitos colaterais fortes ou

acreditam que vão receber um chip em seu

organismo.

Concluímos que não são todas as pessoas

que recebem a vacina, que acreditam na sua

eficácia.

Apoio:

Figura 1 – Dados sobre a Covid-19  no Brasil 
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Figura 2 – O gráfico sobre a intenção de vacinação. Em azul as pessoas que

responderam que tomaram ou pretendem tomar a vacina da Covid-19 e em vermelho as

pessoas que não irão tomar a vacina.


