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RESUMO 
 

A Atenção Básica em Saúde (ABS) representa a porta de entrada do SUS no Brasil e o 
Programa Nacional de Imunização (PNI) é parte essencial e integrada da ABS, com grande 
impacto na saúde infantil. O indicador de atraso vacinal é importante para efetividade e a 
segurança das vacinas, pois o sucesso depende de altas taxas de Cobertura Vacinal associadas à 
adequação temporal de aplicação das doses. O objetivo deste estudo foi relacionar a qualidade da 
assistência pela Estratégia de Saúde da Família (ESF) o cumprimento do calendário vacinal em 
crianças menores de 1 ano. Desenho transversal. A população do estudo foram 228 crianças 
menores de 1 ano de uma comunidade de baixa renda do município do Rio de Janeiro coberta 
pela ESF. Foram avaliadas as consultas de puericultura, as visitas domiciliares dos agentes 
comunitários de saúde e a caderneta de vacinação das crianças, por meio de prontuário 
eletrônico. Foram investigados fatores relacionados ao atraso/incompletude vacinal. Em relação 
às doses de 1 a 3 meses, o atraso foi menor que 10% para a maioria das vacinas, exceto a 
pneumocóccica 1a dose, que alcançou quase 20%. O percentual de não vacinados foi ainda 
menor, exceto para rotavirus 1a dose, que atingiu 10%. O melhor cumprimento foi para BCG e 
hepatite B. Em relação às vacinas com 4-6 meses, o atraso variou de 8,1-50,9% destacando-se a 
vacina pneumocócica 2a e 3ª doses, VOP, pentavalente 3a dose e meningocócica 2a dose. Em 
relação ao percentual de não vacinados, foi menor que 10%, exceto rotavirus 2a dose, com 20%. 
O melhor cumprimento vacinal foi da 2a dose da pentavalente e da VIP. No total, apenas 34% 
das crianças tiveram completude e aplicação em tempo oportuno. Na análise multivariada para 
qualquer atraso/incompletude, ser Beneficiário do “Bolsa Família” e baixa escolaridade materna 
aumentaram o risco (OR 2,01 e OR 1,96, respectivamente) porém sem significância estatística, 
enquanto que as visitas domiciliares seriam fator de proteção (OR 0,49) com significância 
estatística. Na análise das vacinas com maior incompletude e atraso (rotavirus 2a dose e 
pneumocócica 3a dose, respectivamente), ser mãe adolescente aumentou cerca de 2 vezes ou 
risco de não aplicação da rotavirus 2a dose, sem significância. As consultas na frequência 
adequada (OR 0,61) e presença de residente médico na equipe (OR 0,47) reduziriam o risco, 
porém sem significância estatística. Para estas mesmas vacinas (rotavirus 2ª dose e 
pneumocócica 3ª dose), as visitas domiciliares mostraram proteção (OR 0,36 e OR 0,41, 
respectivamente) com significância estatística. Portanto, faz-se necessário qualificar cada vez 
mais o papel dos agentes comunitários de saúde e ampliar sua atuação no território. Para 
aprofundamento, sugere-se a ampliação destes estudos em amostras de bases populacionais para 
melhor estimação do impacto da ESF na execução das políticas de saúde da criança. 

 
Palavras-chave: Atenção primária à saúde; Saúde da criança; Cobertura vacinal, Esquemas 

de imunização; Saúde da Família. 
  



	
	

ABSTRACT 

 

Primary Health Care (PHC) represents a gateway to the Public Health System in Brazil 
(SUS) and the National Immunization Program (PNI) is an essential and integrated part of basic 
PHC, with great impact on children's health conditions. The vaccine timeliness indicator is 
important, because efficacy and safety of vaccines dependent on high Vaccination Coverage 
(CV) rates associated with age-appropriate vaccine application. The objective of this cross-
sectional study was to correlate the quality of care with the Family Health Strategy (FHS) and 
the compliance with vaccination schedule in children under 1 year. The study population 
comprised 228 children under 1 year of age living in a low-income community typical of the 
municipality of Rio de Janeiro covered by the FHS. Data came from child care consultations 
records, home visits of the community health agent and vaccination cards of children, obtained 
through electronic medical records. We investigated factors related to the delay / incompleteness 
of the vaccines. Vaccines in the 1-3 months period showed delay less than 10%, except 
Pneumococcal 1st dose (delay of almost 20%). The percent of non vaccinated children was even 
lower, except for Rotavirus 1st dose, 10%. The best performance was for BCG and hepatitis B. 
For 4-6 months vaccines, delay varied from 8.1-50.9%, and the most delayed were 
Pneumococcal 2nd e 3rd doses, VOP, Pentavalent 3rd dose and Meningococcal 2nd dose. The 
percent of not vaccinated was lower than 10%, except Rotavirus 2nd dose, 20%. The best 
accomplishment was for pentavalent 2nd dose and VIP. Only 34% of the children had timeliness 
and completeness. In the multivariate analysis for any delay / incompleteness, being a “Bolsa 
Família (cash transfer progrem)” beneficiary and low maternal schooling were pointed out as 
risk factors (OR 2.01 and OR 1.96, respectively) but with no statistical significance, whereas 
home visits at the appropriate frequency showed protection (OR 0.49) with statistical 
significance. In the analysis of the most incomplete and delayed vaccines (Rotavirus 2nd dose and 
Pneumococcal 3rd dose, respectively) maternal age <19 years (adolescents) was pointed as a 
socioeconomic factor that would increase by 2 times or risk of non-application of rotavirus 2nd 
dose. Consultations at the appropriate frequency (OR 0.61) and presence of a medical resident in 
the team (OR 0.47) would reduce the risk, but without statistical significance. For the vaccines 
Rotavirus 2nd dose and Pneumococcal 3rd dose, home visits at the appropriate frequency showed 
protection (OR 0.36 and OR 0.41, respectively) against delay/incompleteness, with statistical 
significance. Therefore, it is necessary to qualify the role of community health agents and 
expand their presence in the territory. New studies should investigate population-based samples 
to better estimate the impact of FHS upon child health policies. 

Keywords: Primary health care; Child health; Immunization coverage; Immunization 
Schedule; Health Family. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Data da década de 70 a criação do Programa Nacional de Saúde Materno Infantil, cujo 

objetivo principal foi a redução da morbidade e mortalidade materno infantil. Nessa mesma 

década foi instituído o Programa Nacional de Imunizações (PNI) que estabeleceu o calendário 

de vacinação como ação prioritária das políticas de saúde voltadas para a população infantil 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011 e 2013).  

Nos últimos 40 anos, houve destacada melhoria nos indicadores de saúde materno-

infantil (VICTORA et al., 2011; VANDERLEI & FRIAS, 2015; VICTORA et al., 2016). 

Vários fatores colaboraram para a redução da morbidade e da mortalidade materno 

infantil como modificações socioeconômicas (tais como urbanização e melhores 

condições de moradia e saneamento básico), demográficas (redução da taxa de 

fecundidade decorrente da melhor condição de vida e das ações de planejamento 

familiar), intervenções externas ao setor de saúde como os programas de distribuição de 

renda e políticas voltadas à assistência social (VICTORA et al., 2011; GUANAIS, 2013).  

Entre as intervenções diretas no setor de saúde, destacam-se como medidas de grande 

impacto, a Criação do Sistema Único de Saúde (SUS), a reorganização da Atenção 

Primária em Saúde (APS) como porta de entrada do sistema e a implementação de 

políticas direcionadas especificamente à população materno infantil (BARRETO et al., 

2011; VICTORA et al., 2011; VANDERLEI & FRIAS, 2015; DAMASCENO et al., 

2016). 

Como as vacinas apresentam relevância maior na infância, logo a ampliação do PNI 

foi crucial para a redução da morbidade e mortalidade infantil. Atualmente, novas formas 

de avaliação da efetividade das vacinas têm surgido. É importante monitorar, além da 

cobertura, a	idade na qual a meta de cobertura vacinal para determinada doença é atingida em 

uma população; e a mediana de idade vacinal dessa população (LAUBEREAU, 2002) 

Esta dissertação se insere no contexto da consolidação e expansão do PNI e da 

introdução da Estratégia Saúde da Família (ESF) no Rio de Janeiro.   
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1.1 Programa Nacional de Imunizações (PNI) e cobertura vacinal 
 

As vacinas são consideradas uma das intervenções mais robustas em termos de 

efetividade, tanto para diminuir morbidade e mortalidade, como para ampliar estratégias de 

captação e integralidade nos serviços de saúde (ANDRE et al., 2008; BLOOM et al., 2011; 

OKWO-BELE et al., 2012).  

O Programa expandido em imunizações (EPI), lançado pela Organização Mundial de 

Saúde em 1974, começou com vacinas para seis doenças: poliomielite (VOP), tuberculose 

(Bacilo Calmette-Guérin - BCG), difteria, tétano e coqueluche (DPT) e sarampo (WHO, 

1974). 

Instituído em 1973, o PNI completou 44 anos em 2017 e se firmou como um programa 

consolidado e de grande importância no âmbito da saúde pública no país.  Em 1977, foi 

publicado o primeiro calendário nacional de vacinação, normatizando a vacinação da 

população infantil com as seguintes vacinas: tríplice bacteriana (DPT); vacina BCG; vacina 

monovalente contra sarampo; e vacina oral contra poliomielite (MINISTÉRIO da SAÚDE, 

2013). 

O Brasil se destaca no cenário internacional como referência de sucesso na erradicação 

da febre amarela urbana em 1942, da varíola em 1973 e da poliomielite em 1989. Seguiram-se 

ainda o controle do sarampo, da rubéola, do tétano neonatal, das formas graves de 

tuberculose, difteria e coqueluche (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010; BARRETO et al., 

2011).  

Essas conquistas estão diretamente relacionadas ao PNI e suas altas taxas de cobertura 

vacinal. O país mantém uma das mais altas coberturas de imunização do mundo, com mais de 

30.000 unidades de saúde encarregadas da aplicação de vacinas, além de campanhas regulares 

anuais (BARRETO et al., 2011).  

Cabe ressaltar que, apesar de introduzidas há menos tempo, já se observa estudos com 

evidência do impacto na morbimortalidade infantil das vacinas contra Haemophilus influenza 

tipo B (Hib); contra rotavirus, antipneumocócica e antimeningocócica (DAVIS et al., 2013; 

MASUKAWA et al., 2014; TAUIL et al., 2014; de OLIVEIRA et al., 2015; GRANDO et al., 

2015). 

A oferta de novos imunobiológicos tem sido atualizada e o calendário atual oferece 18 

vacinas conferindo proteção contra 18 agentes etiológicos e mais de 20 doenças 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016). As últimas atualizações ocorreram em 2016 e 2017 
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(MINISTÉRIO da SAÚDE, 2016, 2017), com a consolidação do atual calendário de 

vacinação para o ano de 2017 (ANEXO 1). 

Para garantir a efetividade do programa foi fundamental a parceria entre os três níveis de 

governo: federal, estadual e municipal. Quando o PNI foi criado, tratava-se de um programa 

centralizado e verticalizado, pela lógica da saúde pública vigente. Somente a partir de 2000 

houve um processo de descentralização para adequação dos novos processos organizacionais 

de saúde do país. Assim, as ações passaram a ser responsabilidade do município, enquanto 

que ao Estado compete a coordenação e assessoria técnica e ao Ministério da Saúde as ações 

essenciais (MINISTÉRIO da SAÚDE, 2013).  

Vale ressaltar que a Atenção Básica em Saúde é a porta de entrada do Sistema Único de 

Saúde (SUS), sendo responsável por políticas de prevenção e promoção da saúde. Logo, o 

PNI é parte essencial e integrada da atenção básica em saúde, considerada tecnologia de 

grande impacto nas condições de saúde infantil (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012).  

Estima-se que a alta cobertura vacinal possa salvar muitas vidas (WHO, 2013), estando as 

vacinas antipneumocócica, anti-Hib e contra rotavirus entre as intervenções de maior impacto 

na infância atualmente, pois, apesar da redução, pneumonias e quadros diarreicos persistem 

como causas de morbidade e mortalidade no Brasil (PEDRAZA & ARAUJO, 2017). 

A Cobertura Vacinal (CV) é um indicador para monitoramento e avaliação da 

situação vacinal de uma população, possibilitando definição de estratégias de vacinação 

como campanhas, rotinas e intensificação. Para os menores de 1 ano, a CV é calculada 

pela relação entre o número de crianças vacinadas, em determinado local e período, e a 

população total de crianças menores de 1 ano neste mesmo local e período. Atualmente, o 

denominador é obtido pelo registro de nascidos vivos no Sistema de Informações de 

Nascidos Vivos – SINASC. Para as demais faixas etárias, usa-se o estimador 

populacional do IBGE (TEIXEIRA & ROCHA, 2010a). A CV se mantém como indicador 

a ser monitorado na perspectiva dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS 

(MARCHANT et al., 2016). 

A CV expressa o quantitativo de doses recebidas por uma população, mas apresenta como 

limitação não refletir se o momento da aplicação foi adequado. Portanto não identifica se a 

população coberta está de fato protegida nas faixas etárias de maior incidência e impacto 

dessas doenças (TEIXEIRA & ROCHA, 2010a; RIISE et al., 2015; SAINI et al., 2017; 

SARTORI et al., 2017). Além disto, é um indicador ecológico, ou seja, não identifica 

individualmente as crianças com incompletudes e/ou atrasos vacinais.  
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Desse modo, torna-se mais necessária a análise da aplicação oportuna em relação aos 

imunobiológicos e estrutura do programa. Teixeira & Rocha (2010b) propõem uma 

metodologia de monitoramento da CV categorizando os municípios e estipulando níveis de 

prioridade para situação de risco vacinal. A partir dessa categorização, as autoras concluem 

que a CV é um indicador que precisa ser avaliado e monitorado com um olhar crítico a fim de 

orientar o aprofundamento na investigação dos fatores relacionados à baixa cobertura, com 

destaque para os determinantes sociais. Assim, sugerem que propostas de intervenção possam 

ser direcionadas para as diferentes particularidades dos municípios e serão de fato efetivas.   

1.1.1 Situação atual da Cobertura Vacinal no Brasil e no Rio de Janeiro 
 

Na tabela 1 apresentam-se os dados mais recentes de CV extraídos pelo DATASUS, 

entre 2011 e 2015 (Tabela 1). É possível notar que a CV de grande parte das vacinas 

como BCG, meningocócica C, hepatite B, tríplice viral, pentavalente, poliomielite e DTP 

para os anos considerados alcançaram metas acima de 95%, tal como preconizado pela 

agenda de compromissos para a saúde integral da criança e redução da mortalidade infantil 

(Ministério da Saúde, 2004).  

Entre os objetivos, essa agenda propõe como meta alcançar 95% de cobertura vacinal do 

esquema básico em menores de 1 ano e 100% de cobertura vacinal para febre amarela em 

municípios endêmicos e áreas de transição. As vacinas como rotavírus e pneumocócica que 

apresentaram CV abaixo de 95% do total apresentaram crescimento ao longo dos anos, 

atingindo em 2015 valores próximos ou acima da meta (tabela 1).  

Em estudo sobre o período de 2002 a 2011, as metas de cobertura foram alcançadas para 

a maioria das vacinas, exceto para as vacinas contra o rotavirus humano e pneumocócica 10-

valente, incluídas mais recentemente no calendário de vacinação, em 2006 e 2010, 

respectivamente (DOMINGUES & TEIXEIRA, 2013). 

A CV não é homogênea no país, como mostrou o inquérito de cobertura vacinal nas 

áreas urbanas das capitais brasileiras – uma pesquisa multicêntrica – ocorrido no ano de 

2007/2008. Neste inquérito, o Rio de Janeiro teve um nível de cobertura bom para BCG, 

razoável para DTP, poliomielite e Hib, e abaixo da média do país para hepatite A e 

tríplice viral (BARATA et al., 2012). 
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TABELA 1 - CV em menores de 1 ano – Brasil – 2011-2015 de acordo com dados do DATASUS 
 
Imunobiológicos 2011 2012 2013 2014 2015 Total 
BCG 107,94 105,69 107,43 106,91 105,08 106,61 
Hepatite B em < 1mês ... ... ... 88,15 91,16 89,65 
Rotavirus  87,06 86,37 93,32 91,97 95,35 90,83 
Meningocócica C 105,66 96,18 99,7 95,8 98,19 99,1 
Hepatite B 97,71 96,67 100,56 95,82 97,74 97,7 
Pentavalente ... 24,89 95,89 94,24 96,3 77,95 
Pneumocócica 81,65 88,39 93,57 92,93 94,23 90,17 
Poliomielite 101,33 96,55 100,71 96,24 98,31 98,63 
Febre Amarela 48,95 49,31 53,28 52,51 46,31 50,01 
Hepatite A ... ... ... 60,21 97,08 78,65 
Pneumocócica (1º ref1) ... ... 93,12 87,34 88,35 89,61 
Meningocócica C (1º ref1) ... ... 92,35 87,92 87,85 89,38 
Poliomielite (1º ref1) ... ... 92,92 85,79 84,52 87,75 
Tríplice Viral D12 102,39 99,5 107,46 112,12 96,07 103,52 
Tríplice Viral D23 ... ... 68,87 92,4 79,94 80,39 
Tetraviral (SRC+VZ4) ... ... 18,99 78,2 69,07 55,39 
DTP5 (Tetra\Penta) ... ... 97,85 94,87 96,9 96,54 
Tetra-Bacteriana (DTP+Hib6) 99,61 93,81 ... ... ... 96,71 
Tríplice Bacteriana (DTP) (1º ref) ... ... 90,96 85,78 85,79 87,51 
Total 92,48 83,73 88,02 89,07 89,38 88,59 
Fonte: DATASUS (http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?pni/cnv/cpniuf.def) 
1ref: reforço, 2D1: Dose 1, 3D2: Dose 2, 4SRC+VZ: Sarampo, Rubéola e Caxumba + Varicela Zoster, 
5DTP: Difteria, Tétano e Coqueluche, 6Hib: Haemophilus influenzae b 

 

Dados para o mesmo período de 2011 a 2015 no Rio de Janeiro mostraram valores de 

CV semelhantes à média nacional, acima de 95% de cobertura para as vacinas BCG, 

meningocócica C, hepatite B, pentavalente, poliomielite, tríplice viral e DTP (Tabela 2). 

Notam-se ainda valores crescentes de cobertura vacinal ao longo do período, sendo 2015 

o ano com melhor CV tanto na média nacional como do município do Rio de Janeiro, o 

que pode corresponder à melhoria no acesso às ações de vigilância epidemiológica e 

abrangência do PNI nos municípios. A hepatite B em menores de 1 mês (feita na sala de 

parto), doses de reforço e tetraviral ainda não alcançaram valores ideais. 

 

 

 

 

 



17	
	

TABELA 2 - CV em menores de 1 ano - Município do Rio de Janeiro – 2011-2015 de acordo 
com dados do DATASUS 
 

Imunobiológicos 2011 2012 2013 2014 2015 Total 
BCG 112,42 108,25 104,8 109,36 117,75 110,54 
Hepatite B em < 1mês ... ... ... 78,71 86,62 82,69 
Rotavirus  80,33 79,36 92,94 90,35 98,88 88,48 
Meningocócica C 110,69 96,73 101,16 99,43 104,74 102,55 
Hepatite B 92,3 89,16 99,92 97,31 102,02 96,21 
Penta ... 30,83 94,31 96,62 99,48 80,65 
Pneumocócica 74,04 84,91 90,07 95,36 96,47 88,28 
Poliomielite 122,59 95,99 102,5 100,22 108,11 105,86 
Febre Amarela 0,29 0,25 0,21 0,22 0,17 0,23 
Hepatite A ... ... ... 66,19 105,64 86,04 
Pneumocócica (1º ref1) ... ... 90 86,51 92,45 89,66 
Meningocócica C (1º ref1) ... ... 84,46 84,14 88,96 85,87 
Poliomielite (1º ref1) ... ... 76,42 81,29 86,03 81,27 
Tríplice Viral D12 107,77 94,66 108,03 97,75 105,75 102,81 
Tríplice Viral D23 ... ... 93,26 93,85 88,78 91,95 
Tetraviral (SRC+VZ4) ... ... 19,24 82,35 70,2 57,38 
DTP5 (Tetra\Penta) ... ... 94,63 97,16 100,33 97,39 
Tetra-Bacteriana (DTP+Hib6) 95,08 90,66 ... ... ... 92,87 
Tríplice Bacteriana (DTP-1º ref) ... ... 82,15 83 86,41 83,87 
Total 88,39 77,08 83,38 85,55 91,04 85,66 

Fonte: DATASUS (http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?pni/cnv/cpnirj.def) 
1ref: reforço, 2D1: Dose 1, 3D2: Dose 2, 4SRC+VZ: Sarampo, Rubéola e Caxumba + Varicela Zoster, 
5DTP: Difteria, Tétano e Coqueluche, 6HiB: Haemophilus influenzae b 
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1.2  Cumprimento do calendário vacinal: atraso, incompletude e 
oportunidades perdidas 

 

O cumprimento do calendário vacinal depende de uma série de fatores, da disponibilidade 

de serviços adequados e unidades de saúde estruturadas até fatores relacionados ao 

conhecimento materno sobre imunizações e características socioeconômicas da família do 

lactente. A CV mede quantitativamente o número de doses recebidas por uma população, mas 

não avalia se o momento da aplicação foi o mais adequado.  

O indicador de atraso vacinal é importante, pois a efetividade e segurança dependem da 

adequação temporal (RIISE et al., 2015; SAINI et al., 2017; SARTORI et al., 2017). 

Duas grandes revisões recentes sobre atraso ou incompletude vacinal (RAYNEY et al., 

2011; TAUIL et al., 2016) trouxeram mais informações sobre os fatores associados. 

Na revisão de 2011, abrangendo o período de 1999-2009, em países de baixa e média 

renda, 45% dos fatores relatados foram referentes ao sistema de saúde, 26% referentes às 

características socioeconômicas familiares, 22% referentes ao conhecimento e atitudes dos 

pais e 7% referentes a limitações de comunicação e informação sobre vacinação. Dentro da 

categoria relacionada aos serviços de saúde, foram listados, em ordem de frequência: falta de 

acesso e distância, perda da oportunidade de vacinar, limitação na disponibilidade e 

conhecimento dos profissionais de saúde, custos (diretos e indiretos), local de residência e 

serviços disponibilizados (meio rural ou urbano), limitação de recursos ao sistema de saúde 

(políticas/financiamento), falta de integração com os serviços de saúde materna e suprimento 

inadequado de vacinas (RAYNEY et al., 2011).  

Na revisão de 2016, abrangendo de 1992 a 2014 e países de diferentes características 

socioeconômicas, os fatores mais citados foram: ordem de nascimento (filhos mais velhos), 

baixa escolaridade materna, baixa renda. A imigração (rural-urbana e internacional) foi citada 

como fator independente associado à incompletude ou atraso vacinal por três estudos 

incluídos nessa revisão que foram conduzidos na Índia, Brasil e Austrália, países com IDH 

médio, alto e muito alto, respectivamente. A ausência de lembrete sobre o próximo contato 

com os serviços de saúde foi um fator identificado em países de baixa e média renda. Outros 

fatores relacionados aos serviços de saúde também foram citados como disponibilidade de 

insumos e orientações prestadas sobre as vacinas subsequentes. A heterogeneidade dos 

resultados sugere que os fatores são complexos e estão relacionados ao contexto sociocultural 

(TAUIL et al., 2016).  
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A importância do calendário em dia com doses aplicadas no tempo oportuno 

(“timeliness”) tem sido enfatizada em estudos de vários países. Os autores destacam que para 

algumas doenças, atrasos, ainda que pequenos, impactam negativamente na efetividade da 

vacina (RIISE et al., 2015; SAINI et al., 2017). Técnicas de análise, como as curvas de 

sobrevida de Kaplan-Meier, podem ser utilizadas para melhor definição do atraso vacinal 

(LAUBEREAU et al., 2002; DAYAN et al., 2006). Mesmo com técnicas mais simples, como 

a verificação pontual do atraso em datas determinadas, a monitoração deste indicador é 

fortemente recomendada, embora não conste formalmente do Plano de Ação Global da OMS 

(WHO, 2013). Tanto nos países em desenvolvimento (HOEST et al., 2017) como 

desenvolvidos (RIISE et al., 2015; SAINI et al., 2017), são encontradas prevalências elevadas 

de atraso vacinal. Alguns fatores socioeconômicos associados ao atraso são semelhantes aos 

encontrados para incompletude do calendário: baixa escolaridade materna, ser imigrante, 

aglomeração domiciliar e classe social mais baixa (RIISE et al., 2015; HOEST et al., 2017). 

Considerando o papel dos serviços de saúde na consecução do programa de 

imunização, o conceito de oportunidade perdida se refere à não vacinação, mesmo 

quando o indivíduo teve contato com os serviços de saúde e não apresentava 

contraindicações reais no momento (HUTCHINS et al., 1993). Mais especificamente, o 

PNI define as seguintes situações (BELLESI, 2007): 

 

1. Quando a vacinação não é realizada em qualquer contato que ocorra entre mulheres e 

crianças, e o serviço de saúde; 

2. Quando a vacinação é negada por falsas contraindicações de profissionais desatualizados 

quanto às normas do Programa Nacional de Imunizações; 

3. Quando apenas uma vacina é aplicada e a indicação seria de duas ou mais, conforme estado 

vacinal e idade da criança; 

4. Quando as mães, irmãs ou outras responsáveis não são vacinadas com toxóide tetânico, se 

indicado, na ocasião em que levam uma criança ao serviço de saúde, por qualquer motivo. 

 

Restrepo-Mendez et al. (2016a) avaliaram dados de vários países sobre a frequência 

de intervenções maternas e infantis. Concluíram que crianças que receberam outras 

intervenções de saúde (incluindo pré-natal da mãe) tiveram maior chance de ter 

imunização completa. Estes resultados sugerem, por um lado, que a atenção primária 

estruturada pode fortalecer co-intervenções. Por outro, podem estar representando 
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clusters de famílias que priorizam o cuidado e/ou têm mais acesso (VICTORA et al., 

2013).  

Para identificar estratégias que melhorassem a cobertura vacinal, Oyo-Ita et al. (2016), 

realizaram uma revisão sistemática e mostraram associação para efetividade das seguintes 

ações: educação em saúde nas unidades de atendimento e domicílios dos usuários; 

fornecimento adequado de informações pelos serviços de saúde aos responsáveis e aos 

membros da comunidade sobre imunizações;  caderneta de vacina assinalada com lembrete de 

data; divulgação regular das ações e campanhas de vacinação; visitas domiciliares para 

identificação de crianças não vacinadas, além da integração de outras ações de saúde com a 

imunização.  

No entanto, os ensaios clínicos incluídos nesta revisão foram considerados de baixa a 

moderada qualidade metodológica, e os autores consideraram que a evidência ainda não é 

suficiente. A estratégia com melhor evidência foi dar informações e discutir vacinação com os 

pais ou com outros membros da comunidade em reuniões ou em domicílio, proposta factível 

no âmbito da Estratégia de Saúde da Família (OYO-ITA et al., 2016). 

 

1.3 Estratégia de Saúde da Família na Atenção Básica e saúde infantil  
 
 

A Atenção Primária à Saúde (APS) é compreendida como estratégia de reorganização 

do sistema de atenção à saúde, mas precisa ter atributos como acesso, longitudinalidade, 

integralidade e coordenação para sua efetividade (DAMASCENO et al., 2016).  

A Estratégia de Saúde da Família, no Brasil, foi adotada como modelo de atenção 

básica (BRASIL, 2011). Em relação à saúde infantil, a atenção básica como atividade 

estruturante foi ratificada na portaria Nº 1.130 (BRASIL, 2015), que instituiu a Política 

Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC) no âmbito do Sistema Único de 

Saúde (SUS): 
  
A PNAISC se organiza a partir da Rede de Atenção à Saúde e de seus eixos estratégicos, 

mediante a articulação das ações e serviços de saúde disponíveis nas redes temáticas, em 

especial aquelas desenvolvidas na rede de saúde materna neonatal e infantil e na atenção 

básica, esta como coordenadora do cuidado no território. 

 

Vários estudos descritos a seguir têm explorado a associação entre a Estratégia de 

Saúde da Família – ou o Programa de Saúde da Família – e os indicadores de saúde infantil.  
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No período de 2000-2005, Rasella et al. (2010) avaliaram 2601 municípios brasileiros 

e evidenciaram que o modelo PSF foi efetivo na redução de mortalidade em crianças menores 

de 5 anos, principalmente nas causas relacionadas às diarreias e às pneumonias (RASELLA et 

al.,2010).  

No clássico artigo de Victora et al. (2011) sobre os progressos e desafios da saúde 

materno-infantil no Brasil, os autores mostraram que a cobertura do PSF foi capaz de reduzir 

a relação entre desigualdades sociais e mortalidade infantil. Da mesma forma, uma revisão 

integrativa de 2013 evidenciou que as práticas desenvolvidas pelas equipes de saúde da 

família melhoram os indicadores de saúde infantil com efeito mais significativo nos 

municípios de baixo IDH, refletindo o potencial desse modelo para a redução de iniquidades 

sociais (STABILE & BRAZ, 2013). 

Guanais (2013) associou uma maior cobertura do PSF em populações com maior 

número de beneficiários do Programa Bolsa Família, mostrando melhoria dos indicadores de 

saúde. Uma revisão da literatura (CECCON et al., 2014) sobre as tendências de mortalidade 

infantil no Brasil evidenciou queda do CMI nas últimas décadas, com decréscimo mais 

acentuado na mortalidade pós-neonatal, por causas como gastroenterites, infecções 

respiratórias e desnutrição. No entanto, apesar do decréscimo, o CMI permanece elevado, 

sendo maior nas regiões Norte e Nordeste. As políticas voltadas à saúde infantil promoveram 

impacto no CMI, tendo como marcos significativos a implementação do PSF em 1994 e as 

alterações no sistema de financiamento da Norma Operacional Básica 1/1996 (NOB-96).  

Um levantamento feito em São Paulo de 1998-2008 mostrou queda na mortalidade 

infantil no período analisado, sendo influenciado diretamente por aumento no PIB per capita e 

pelo PSF (LOURENÇO et al, 2014). Este resultado foi confirmado por Venancio et al. 

(2016), mostrando que coberturas da ESF superiores a 50% diminuíram a mortalidade pós-

neonatal (RR: 0,93; IC95%: 0,86-0,99) (VENANCIO et al., 2016).  

Quanto à morbidade infantil, um estudo sobre as internações hospitalares sensíveis à 

atenção primária em Pernambuco no período de 1999-2009 associa a redução das taxas de 

internação com a consolidação do PSF no município, principalmente para gastroenterites 

infecciosas (CARVALHO et al, 2015). Venancio et al. (2016), em São Paulo encontraram que 

coberturas superiores a 50% (RR: 0,87; IC95%: 0,82-0,92) reduziram as internações por 

pneumonia. 

Contrariamente, Monahan et al. (2013) não identificaram associação entre ESF e 

queda das internações por diarreia em Salvador, após ajuste para outras variáveis. Barreto et 
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al. (2012) observaram que as taxas de internação em menores de 5 anos no Piauí reduziram, 

mas permaneceram elevadas, apontando a necessidade de se avaliar melhor as limitações dos 

resultados da ESF, que alcançou, neste estado, cobertura próxima a 100%. Santos et al., 

apesar da queda de 20% nas internações de crianças menores de 5 anos em Minas Gerais, não 

identificaram correlação entre a cobertura pela ESF e as taxas por condições sensíveis à 

atenção primária. Estes autores alertam para a necessidade de maior acesso e qualificação dos 

profissionais.  

Em relação à cobertura vacinal básica, houve bons resultados em Olinda no período de 

1999-2002, pelas ações de imunização, reduzindo a morbidade das doenças-alvo devido à 

implantação do PSF e da atuação dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) (GUIMARÃES 

et al., 2009).  

No entanto, o estudo de Roncalli & Lima (2006), com municípios de grande porte no 

Nordeste do Brasil não demonstrou aumento de cobertura vacinal em regiões cobertas pelo 

programa saúde da família, tendo como hipótese a falta de estrutura e consolidação da 

assistência. Esse mesmo estudo destaca a importância do papel dos ACS, tendo em vista que 

o acompanhamento das famílias por meio de visitas domiciliares tem mostrado efetivo 

impacto sobre as taxas de internação na infância.  

Mais recentemente, Bastos et al. em uma revisão sistemática sobre diferentes 

desfechos infantis, concluíram que a mortalidade infantil no Brasil teve queda associada ao 

aumento da cobertura pela ESF, potencializada com o programa Bolsa Família. Quanto ao 

cumprimento do calendário vacinal e às internações por condições sensíveis à atenção 

primária, ainda não há suficiente evidência (BASTOS et al., 2017). 

Estes resultados conflitantes podem ser explicados pela heterogeneidade dos serviços 

de Atenção Primária à Saúde brasileiros, com diferentes níveis de extensão dos atributos es-

senciais na atenção à saúde da criança (DAMASCENO et al., 2016). 

De acordo com a Agenda de Compromisso para a saúde integral da criança e redução 

da mortalidade infantil, para o alcance das metas de cobertura vacinal é necessário promover 

ações importantes como estimular o processo de educação e promoção de saúde e notificação 

imediata de agravos evitáveis pela imunização (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004).  

Para isso, as unidades de saúde devem garantir o funcionamento contínuo da sala de 

vacina sem restrição de horários e as equipes de saúde devem monitorar a cobertura vacinal e 

os atrasos das crianças de suas áreas, promovendo controle e busca ativa de casos faltosos 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004). 
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1.3.1 Estratégia Saúde da Família no Município do Rio de Janeiro e Residência 
em Medicina de Família e Comunidade 

 

O Município do Rio de Janeiro iniciou processo de reforma da atenção primária (APS) 

partindo de uma cobertura de ESF de 3,7% em dezembro de 2008, passando para 40,1% em 

2013 e com projeção para 70% até 2016 (HARZHEIM et al., 2013). 

Em 2009, foi redefinida a tipologia das unidades de atendimento e a rede da APS do 

município passou a ter apenas duas nomenclaturas: Centros Municipais de Saúde (CMS) e 

Clínicas da Família (CF). Entre 2010 e 2011, foram estruturados os serviços e ações que cada 

tipo de unidade ofertaria: o modelo “tipo A” corresponde àquelas unidades onde todo o 

território é coberto por Equipes de Saúde da Família (podendo ser Clínica da Família ou 

Centro Municipal de Saúde). O modelo “tipo B” se refere a unidades mistas, onde somente 

parte do território é coberto pelo Programa Saúde da Família, e o modelo tipo C se refere às 

unidades tradicionais sem ESF (HARZHEIM et al., 2016). 

Em 2009 Silva et al. entrevistaram médicos do PSF do município do Rio de Janeiro para 

compreender sua percepção quanto à atuação na área de saúde da criança, à luz dos princípios 

norteadores do programa e da agenda de compromissos do Ministério da Saúde. Este estudo 

mostrou que a Agenda está sendo cumprida, implicando mais qualidade na assistência voltada 

à saúde da criança. No entanto ainda há diversos entraves como infraestrutura e insumos 

inadequados, falta de capacitação e treinamento dos profissionais, o que implica em avaliar 

constantes ajustes no sistema para adequar-se cada vez mais às necessidades da população 

(SILVA et al., 2009). 

A avaliação dos três primeiros anos de implantação da Estratégia de Saúde da Família do 

município evidenciou que a qualidade do serviço oferecido nas unidades "tipo A", onde 

somente atuam equipes no modelo PSF, se mostrou superior ao serviço nas unidades "tipo B e 

C".  Um estudo transversal em 2016 avaliou os avanços obtidos pela APS do Rio de Janeiro 

com base no instrumento PCA-Tool-Brasil (avaliação dos atributos da Atenção Primária) e 

mostrou que os fatores “acessibilidade”, “orientação comunitária” e “integralidade – serviços 

prestados” ainda se encontravam abaixo do escore esperado (abaixo de 6,0) enquanto que 

“afiliação”, “utilização”, “coordenação – sistema de informação” e “longitudinalidade” foram 

atributos avaliados como acima do score esperado. Esses resultados refletem uma trajetória da 

APS no município que ainda está em processo de construção e consolidação, direcionando 
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esforços para a melhoria significativa da saúde no município devido à incorporação do novo 

modelo de atenção primária (HARZHEIM et al., 2013 e 2016).  

Assim, devido a reorganização do seu modelo de atenção primária, o município decidiu 

investir fortemente na formação de novos profissionais para atuar em seu sistema de saúde em 

pleno processo de expansão e, nessa perspectiva, no ano de 2011 foi criado um programa de 

residência em medicina de Família e Comunidade pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio 

de Janeiro. O principal objetivo era formar profissionais capacitados para atuarem em equipe, 

coordenando os cuidados aos pacientes, atuando na organização do sistema e gerando, assim, 

uma maior eficiência nas ações em saúde. (RMFC-RIO, 2014)  

Experiências mais antigas, nos países em que a qualificação de Médicos de Família e 

Comunidade através da residência médica já ocorrem há mais tempo, refletem um cenário 

favorável a boa prática médica comparado aos profissionais sem formação específica. 

(BORGIEL et al, 1989; RADECKI & BRUNTON, 1992; 

Um estudo no Canadá em 1989 buscou explorar a qualidade das práticas médicas entre 

especialistas e médicos que atuam na atenção básica sem especialidade. As práticas foram 

avaliadas e comparadas de acordo com critérios predeterminados como: procedimentos em 

exame de saúde periódicos, qualidade dos cuidados médicos e uso de drogas indicadoras, e 

teve como resultado que as pontuações foram significativamente maiores para os médico com 

residência em Medicina de Família e Comunidade (BORGIEL et al. 1989). Outro estudo nos 

Estados Unidos demonstra que a educação para a promoção da saúde faz parte de 

praticamente todos os programas de residência em Medicina de Família e Comunidade, o que 

sugere que esses especialistas atuam de forma eficaz em ações de prevenção e promoção à 

saúde (RADECKI & BRUNTON, 1992). 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA: Fatores relacionados ao cumprimento do calendário 

vacinal no Brasil 

Nós não identificamos revisões sistemáticas nacionais. Poucos estudos brasileiros foram 

incluídos nas revisões internacionais sobre atraso e incompletude vacinal (RAYNEY et al., 

2011; TAUIL et al., 2016) e os resultados estão mesclados aos de outros países.  

Considerando as mudanças no calendário nacional, com introdução da tetravalente em 

2002 e da vacina contra rotavirus em 2006, nós optamos por realizar uma revisão 

contemplando estudos brasileiros realizados a partir de 2002. Logo, a busca bibliográfica 

restringiu-se aos últimos 12 anos e foi realizada nas bases Medline e Lilacs. A sintaxe de 

busca foi: (vaccin* or immunization) and (complete* or incomplete* or delay or coverage or 

missed or missing) and Brazil. Idiomas dos artigos em Português, Inglês ou Espanhol. 

Foram encontrados 466 artigos no Medline e 202 na Lilacs. Após leitura dos 

títulos/resumos pela mestranda e pela orientadora de forma independente, foram selecionados 

13 artigos do Medline e 14 da Lilacs para leitura na íntegra. Ao excluir as duplicidades (10 

artigos) e incluindo 3 artigos retirados das referências, selecionaram-se 20 artigos para esta 

revisão, apresentados cronologicamente no Quadro 1. 

A grande maioria dos estudos teve caráter descritivo, apresentando frequências dos 

desfechos – atraso e incompletude – e algumas características socioeconômicas e culturais da 

população estudada. Apenas dois estudos apresentaram dados de abrangência nacional 

(BARATA et al., 2012; FLANNERY et al., 2013), dois foram realizados na região Norte, dois 

no Centro-Oeste, quatro no Sudeste, três no Sul e sete no Nordeste.  

Quanto ao universo e amostra do estudo, oito coletaram dados em uma ou mais UBS (com 

número total de crianças avaliadas entre 96 a 542), um a partir de amostra da população de 

creches (com número total de crianças de 258), cinco a partir de amostra probabilística de um 

único município (com número total de crianças entre 740 a 2634), quatro a partir de amostra 

probabilística de mais de um município ou macrorregião (com número total de crianças entre 

15.000 e 15.426) e dois estudos com coortes completas de nascimento. Também variou a 

faixa etária da população infantil estudada, alguns estudos focados no primeiro ano de vida e 

outros abrangendo toda a infância. 

Quanto ao método de coleta de dados, a caderneta de vacinas foi avaliada para o critério 

de cumprimento vacinal e em três estudos, foi possível usar sistemas informatizados 

específicos para vacinas (SII), nas cidades de Curitiba (PR), Goiânia (GO) e Araraquara (SP). 
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Para as demais variáveis foram usados dados primários, através de entrevistas (domiciliares, 

em escolas e em unidades de saúde) e/ou dados secundários extraídos de prontuários.   

Entre os estudos que avaliaram atraso, o ponto de corte variou de 7 dias (CASTELO-

BRANCO et al., 2014) a 1 mês na maioria dos artigos. Para classificar incompletude, os 

critérios também variaram, principalmente porque, de acordo com o ano de realização do 

estudo, houve diferença no quantitativo de vacinas disponíveis.  

As vacinas com maior atraso/incompletude foram: rotavirus, hepatite B (3a dose), 

tríplice viral e febre amarela e as que obtiveram menor atraso/incompletude: BCG e 

poliomielite. 

A vacina contra rotavirus foi apontada com alto índice de atraso ou não aplicação; isso 

pode ser explicado pelo curto prazo para aplicação da mesma, sendo contraindicada após esse 

período. Outro fato que chama atenção é que mais de um estudo sinaliza para maiores taxas 

de atraso ou não cumprimento vacinal para a faixa etária de maiores de 6 meses de vida. Isso 

pode estar relacionado ao aumento do intervalo das doses das vacinas subsequentes, além de 

uma redução gradual no número de consultas de puericultura. Soma-se ainda um menor 

comprometimento da família com a vacinação após certa idade da criança. Assim haveria 

maior atraso para as vacinas hepatite B (3a dose), tríplice viral e febre amarela.  

Já os resultados favoráveis da vacina BCG podem estar relacionados à captação 

precoce das crianças ainda na maternidade ou na ocasião da coleta do teste do pezinho no 

acolhimento das unidades básicas de saúde. Tradicionalmente, a vacina contra a poliomielite é 

oferecida pelas campanhas anuais e há grande divulgação e facilitação pela forma oral de 

aplicação.  

Destacamos os estudos que usaram análise multivariada: Konstantyner et al. (2011); 

Barata et al. (2012); Yokokura et al. (2013); Castelo-Branco et al. (2014) e Fernandes et al. 

(2015). No primeiro, realizado em 13 creches de Santo Amaro (SP), com dados de inquéritos 

de 2004 e 2007, além da estimativa de OR, foi calculado o risco atribuível populacional, 

mostrando a contribuição de fatores ligados à criança, aos serviços de saúde e 

socioeconômicos, aqui citados em ordem decrescente do efeito na incompletude vacinal: 

prematuridade, moradia inadequada, desnutrição e pré-natal incompleto. Barata et al. 

avaliaram as 27 capitais brasileiras no único estudo com análise hierarquizada e encontraram 

maior incompletude vacinal em crianças vivendo em áreas de alto nível socioeconômico. No 

terceiro estudo, em São Luís, cidade com baixas coberturas, pertencer às classes sociais C, D 

e E, chefe da família com cor da pele preta e ser menina foram associados com esquema 
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vacinal incompleto. Ressalve-se que este estudo teve muitas perdas, pois 21% das crianças 

estavam sem cartão no momento da entrevista (e estas crianças eram mais frequentemente de 

cor da pele preta e de famílias cuja mãe não tinha parceiro). No quarto estudo, em área urbana 

da Amazônia, em 2010, foram identificados fatores socioeconômicos: não ter casa própria, 

baixa escolaridade materna e tempo de residência da criança na área urbana. Por último, em 

Teresina, apenas idade materna jovem e baixa frequência da criança às consultas foram 

associados com atraso/incompletude. 

Em relação aos serviços de saúde, os resultados fortaleceram co-intervenções, tanto 

pelo maior número de consultas da criança como da mãe, mas foram conflitantes para a ESF. 

Várias falhas no atendimento foram relatadas: falta de orientação adequada, falta de insumos 

(vacinas) disponíveis ou condições de funcionamento do serviço e ausência de caderneta de 

vacina. 

Destacou-se também o estudo de Tauil et al. (2017), com base em registro 

informatizado de imunização (RII) e uso de análise de Kaplan-Meier para avaliar o atraso 

vacinal. Embora a cobertura tenha sido elevada, a análise de sobrevida revelou atraso da 

pneumocócica e da meningocócica C aos 12 meses em cerca de 30% das crianças. Aos 24 

meses, o percentual de crianças com doses fora do tempo oportuno alcançou cerca de 50% 

para tríplice/Tetraviral e pneumocócica e valores entre 20 e 30% para as demais vacinas, 

exceto BCG e Rotavirus. Mais recentemente, os estudos de Saraiva (2015) e Sartori (2017) 

avaliaram a vacina pneumocócica e corroboram percentuais elevados de atraso, 

principalmente na dose de reforço. 

Concluindo, identificamos estudos com grande heterogeneidade nos métodos 

empregados, e participação de todas as regiões brasileiras. Devido ao caráter descritivo da 

maior parte dos estudos, ainda há pouca evidência sobre determinantes do atraso e 

incompletude vacinais. Além disto, como o calendário sofreu grandes mudanças nos últimos 

anos, algumas vacinas tiveram evolução favorável na sua cobertura após algum tempo de 

implantação e o perfil de vacinas com maior incompletude também tem mudado.  

Outras mudanças dizem respeito ao grau de implantação dos serviços de atenção 

primária. O papel dos serviços de saúde ainda pode ser mais explorado, principalmente a 

Estratégia Saúde da Família e seu impacto direto sobre o cumprimento do calendário vacinal 

em crianças.  
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QUADRO 1 - Artigos brasileiros sobre atraso/incompletude da vacinação  

Autor principal 
e ano do artigo 

Local e ano 
do estudo 

População Desenho 
estudo/Anális
e estatística 

Desfecho: 
atraso ou 

incompletude 
 

Vacinas 
analisadas 

Resultados 

Pereira, 2009 Sarandi, PR 
2003 e 2004 

740 Crianças 
de 1-2anos 

Transversal 
descritivo 

Incompletude Todas 77,6% de cadernetas completas.  Coberturas mais altas: BCG 99,6%, 
DTP/Tetra de 98%, Pólio 97,2% e Hepatite B 96,2% 
 

Ramos, 2010 
 

Belém, PA, 
2007. 

108 crianças 
<2 anos 

Transversal, 
descritivo 

Atraso/ 
Incompletude 

Todas 87,9% cadernetas completas. Destas, 13,9% com atrasos. Rotavirus 
teve maior falta/atraso: 22,5%. 
 

Konstantyner, 
2011 

São Paulo, 
2004 e 2007 

258 crianças 
menores de 18 

meses 

Transversal 
Regressão 
logística 

Incompletude Todas 10,9% de cadernetas incompletas. Fatores associados após ajuste e 
risco populacional atribuível: prematuridade (20,2%); desnutrição 
(7,9%); pré-natal incompleto (7,5%) e habitação inadequada (13,9%) 
 

Luhm, 2011 Curitiba, PR, 
2002 

2634 crianças 
1-2 anos 

Transversal 
descritivo 

Comparação 
de proporções 

Incompletude Todas Cobertura vacinal no 1º ano foi= 95,3% e 2º ano = 90,3%.  
Fatores associados à vacinação: cadastro definitivo, mais que 3 
consultas médicas da criança, unidade de saúde com ESF (p≤0,01) 

Tertuliano, 
2011 

Cachoeirinha, 
RS, 2005 

340 crianças 
<5 anos 

Transversal 
Análise 

bivariada 

Atraso Todas Atraso vacinal de 23,3%. Maior atraso para pólio 9,3% seguida da 
DPT (8,4%) e tríplice viral (7,2%), menor atraso para BCG 3,3%. 
Não foi detectada associação com as variáveis estudadas. 
 

Barata, 2012 
 

27 cidades 
brasileiras, 

2010 

17 295 
crianças 

Transversal 
Regressão 
logística 

Incompletude Todas Região Sul com maior completude. Setores censitários com 
melhores indicadores tiveram menor cobertura. Ser terceiro filho (ou 
mais) teve associação com incompletude (OR=1,5) 
 

Barata, 2013 Salvador, BA, 
2007-2008 

Crianças 
nascidas em 

2005 

Transversal  
Descritivo 

Comparação 
de proporções 

 

Incompletude Todas Maiores coberturas para BCG, DPT e pólio. Menor para febre 
amarela. Desigualdade socioeconômica: gradiente diretamente 
proporcional entre cobertura vacinal e nível socioeconômico. 
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Flannery, 2013 27 cidades 

brasileiras, 
2010 

15426 
crianças  

Transversal 
Correlação de 

Pearson  

Incompletude Rotavírus e 
Tetravalente 

Cobertura vacinal: 99% e 98,4% para tetravalente, 1ª e 2ª dose, 
respectivamente; 80-84% para rotavirus (2a dose menor que a 1ª), 
com menor cobertura nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 
Quanto maior o atraso na segunda dose da tetravalente, maior a 
incompletude da vacina contra Rotavirus. 
 

Queiroz, 2013 Capitais dos 
estados do 
Nordeste, 

2005 

420-1050 
crianças de 
cada capital 

Transversal Incompletude Todas Coberturas variáveis nas capitais (melhores em Teresina e piores em 
São Luís) e para as vacinas, em cada capital e estrato social. Melhor 
cobertura para BCG e pólio e para segmentos mais pobres. 
 

Yokokura, 
2013 

São Luis, MA  
2006 

427 crianças 
de 1-5 anos 

Transversal 
Regressão de 

Poisson 

Atraso/ 
Incompletude 

Todas Cobertura vacinal: Melhor: BCG 99,3%. Pior: 3a dose Hepatite B 
40%. Fatores associados (OR) com incompletude: Classes sociais D 
e E (1,29 e 1,30), chefe da família com cor da pele preta (1,34) e ser 
menina (1,13). 
 

Castelo-
Branco, 2014 

 

Acre  
2010 

542 crianças 
de 2 a 6 anos 

Transversal 
Regressão 
logística 

Incompletude Todas Incompletude de 17,4%. Pior cobertura para Rotavirus. Mais 
frequente doses faltantes após 6 meses de idade. Fatores associados 
após ajuste (OR e IC95%): não ter casa própria (2,46; 1,06-4,21); 
escolaridade materna < 8 anos (2,60; 1,28-5,29); tempo de residência 
da criança na área urbana (0,73; 0,55-0,95). 
 

Barros, 2015 Recife, PE, 
2012 

300 crianças < 
1 ano 

Transversal 
descritivo 

Atraso Não 
especificadas 

40% atraso. Motivos: esquecimento ou falta de tempo dos pais; falta 
da vacina ou condições (falta de água); ausência cartão da criança. 
 

Carneiro, 2013 Volta 
Redonda, RJ, 

2012 

96 crianças 
2 meses a 5 

anos 

Transversal 
descritivo 

Atraso Todas 11% atraso, mais frequente em menores de 1 ano e para vacinas 
pneumocócica 2ª dose e rotavirus. Motivos: Esquecimento, acesso e 
doença da criança. 
 

Cavalcante, 
2015 

17 UBS, 
município do 

Nordeste 
 2011 

184 crianças 
<1 ano 

Transversal 
descritivo 

Atraso 11 vacinas 
aplicadas em 

<1 ano 

Atraso: febre amarela 22,3%, tríplice viral 18,4%, Rotavírus 17,7% 
BCG e Hepatite B 0%, Poliomielite 5,5% 
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Fernandes, 
2015 

Teresina, PI, 
2013 

542 crianças 
2-6 anos 

Transversal 
Regressão 
logística 

Atraso/ 
Incompletude 

Todas 25% atraso. Motivos alegados: falta da vacina (36,4%), descuido dos 
pais (24,4%) e doença da criança (20%). Fatores associados: apenas 
idade materna < 25 anos (OR=1,61) e não frequentar consultas 
(OR=1,71). Sem associação com ESF. 
 

Santos, 2016 6 municípios 
Região oeste 

de MG,  
2012 

7728 crianças 
de 6 meses a 5 

anos 

Transversal Incompletude  Todas para 
faixa > 6 

meses 

Disparidade entre os municípios: DPT (reforço) variou de 74 a 95% 
Tríplice viral 2ª dose (65 a 92%). Motivos alegados: falta de tempo, 
falta da vacina, contraindicação. 
 

Vieira, 2016 DS III de João 
Pessoa, PB, 
2012-2013 

116 crianças Transversal  Atraso  Todas Atraso em 7,8% dos cartões. Das crianças com atraso, maior 
percentual de apenas uma vacina atrasada (44%), faixa etária entre 6 
e 12 meses e vacina pneumocócica. 
 

Saraiva, 2015 Goiânia, GO, 
Dez-2010 a 
Fev-2011 

 

1237 crianças 
7-11 meses e 
15-18 meses 

Transversal 
Inquérito 
domiciliar 

Atraso/ 
Incompletude 

Pneumocócica 
10-valente 

CV 54,6%, O cumprimento em conformidade foi de 16,8%. Crianças 
de 7 a 11 meses com menor cobertura (40,7%) e conformidade 
(6,3%) comparado a 12 a 15 meses (cobertura: 88,8%, 
conformidade: 35,6%) e 6 meses (cobertura: 54 %; conformidade: 
18,8%). Plano de saúde privado foi associado a maior CV. 

Sartori, 2017 Goiânia, GO, 
2012 

 

14282 Coorte 
retrospectiva 

Atraso  Pneumocócica 
10-valente 

Atraso em 9,4%, 23,8%, 36,8% e 39,9% para a 1a, 2a, 3a e as doses 
de reforço, respectivamente. 12,8% não foram vacinados 
adequadamente aos 6 meses de vida. 

Tauil, 2017  Araraquara, 
SP, 

2012-2014 
 

2612 crianças 
12 e 24 meses 

Coorte 
descritiva 

Atraso/ 
Incompletude 

Todas  Cobertura superior a 90% para a maioria das vacinas. Tríplice viral 
teve menores coberturas aos 12 meses por doses recebidas (74,8%) e 
aos 24 meses por doses oportunas (53,5%) e recebidas (88,0%) 

BCG (Bacilo Calmette-Guérin), CV (Cobertura Vacinal); DPT (difteria, pertussis, tétano); DS (Distrito Sanitário); ESF (Estratégia Saúde da Família); GO (Goiás); Hib 
(Haemophilus influenza b); OR (odds ratio); MA (Maranhão); MG (Minas Gerais); PB (Paraíba); PE (Pernambuco); PI (Piauí); RJ (Rio de Janeiro); RS (Rio Grande do Sul); SP 
(São Paulo); UBS (Unidade Básica de Saúde) 
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3 JUSTIFICATIVA  

Dentro das ações da atenção básica, a imunização é umas das mais importantes, com 

reconhecido impacto sobre a saúde infantil. Já foi estabelecida a relação entre fatores 

socioeconômicos, e dos serviços de saúde e o atraso vacinal, em estudos internacionais; mas 

ainda há poucos estudos no Brasil, principalmente em relação à Estratégia de Saúde da 

Família. 

O processo de implantação do novo modelo de APS na cidade do Rio de Janeiro é recente 

e encontra-se em consolidação. Paralelamente, há uma escassez de estudos sobre saúde 

materno infantil no município e existem controvérsias sobre o impacto do modelo de ESF e 

indicadores de saúde infantil.  

Desta forma, justifica-se avaliar se o atendimento prestado pela ESF, especificamente 

quanto às intervenções voltadas para a saúde infantil – monitoramento por consultas e visitas 

domiciliares, está associado com a completude e atualização da caderneta de vacinação em 

menores de 1 ano.  

Espera-se contribuir ampliando o conhecimento sobre ESF e cumprimento do calendário 

vacinal para subsidiar o monitoramento desta estratégia na atenção à saúde infantil.  

No nível local, a análise permitirá a atualização dos dados do prontuário, identificação de 

falhas, peculiaridades e vulnerabilidade de determinada população, possibilitando 

programação de ações para melhorar acesso, adesão e acolhimento de usuários ao programa 

de imunizações. 

4 OBJETIVOS 

Objetivo geral: Relacionar a qualidade da assistência pela Estratégia de saúde da família e o 

cumprimento do calendário vacinal em crianças menores de 1 ano. 

Objetivos específicos:  

1) Avaliar o cumprimento do calendário de vacinação de menores de 1 ano, tanto para o 

número de doses como em relação ao atraso da aplicação. 

2) Identificar fatores relacionados ao atraso/incompletude vacinal, com destaque para o 

tipo de assistência prestada: Consultas de acompanhamento e visitas domiciliares	
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5 MÉTODOS 

Desenho do estudo: Transversal 

 

Local do estudo: Clínica da Família Assis Valente localizada no bairro do Galeão – Ilha do 

Governador – Rio de Janeiro – RJ. A clínica possui como população adscrita toda a 

comunidade da Vila Joaniza. 

 

O critério de escolha do local levou em consideração que a clínica abrange toda a área de uma 

comunidade de média e baixa renda típica do município do Rio de Janeiro e possui cobertura 

pela ESF desde 2011. A unidade conta ainda com a presença de profissionais da Residência 

de Medicina de Família e Comunidade do programa de residência da Secretaria Municipal de 

Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro desde 2013. 

 

Características do território: A comunidade da Vila Joaniza, também conhecida pelo nome 

Morro do Barbante, está localizada no bairro Galeão na Ilha do Governador, mais 

precisamente na porção da ilha mais próxima ao continente, abrangendo uma população de 

média e baixa renda com características de média a alta vulnerabilidade social. O território é 

composto por áreas que apresentam saneamento básico e ruas com calçamento/asfalto, porém 

outras áreas não dispõem de água e esgoto encanado (utilizam poços artesianos e fossas), 

além de ruas de terra. Apresenta um total de 20.700 usuários cadastrados segundo dados do 

prontuário eletrônico extraídos em 31/01/2016. O território de cobertura pela Clínica da 

Família deste estudo compreende ainda o aeroporto internacional Antônio Carlos Jobim 

(Galeão) e a vila militar da aeronáutica.  

 

População do estudo 

• Critério de inclusão: Todas as crianças menores de 1 anos residentes na comunidade 

da Vila Joaniza cadastradas e acompanhadas exclusivamente por uma das 5 (cinco) 

equipes da estratégia de saúde da família da Clínica da Família Assis Valente que 

abrangem o território nascidas no período de 01/02/2015 até 31/01/2016.  

• Critério de exclusão: Residentes provenientes de outra área há menos de 90 dias 
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Exposição: Assistência no 1° ano de vida pela Estratégia de Saúde da Família:  

• Número de consultas de puericultura realizadas e registradas no prontuário eletrônico 

• Acompanhamento adequado: O Caderno de Atenção Básica 33 (Saúde da 

Criança: Crescimento e Desenvolvimento) recomenda sete consultas de rotina 

no primeiro ano de vida (na 1ª semana, no 1º mês, 2º mês, 4º mês, 6º mês, 9º 

mês e 12º mês) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012) 

• Visitas domiciliares do agente comunitário de saúde realizadas e registradas no 

prontuário eletrônico 

• Acompanhamento adequado: A Secretaria Municipal de saúde e Defesa Civil 

do Rio de Janeiro recomenda visitas domiciliares mensais de rotina para 

crianças no primeiro ano de vida de acordo com as regras das clínicas da 

família (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL DO 

RIO DE JANEIRO, 2010)  

 

Desfecho: Não cumprimento do calendário vacinal, englobando completude e tempo 

adequado das doses (critério de adequação do tempo: atraso menor que 30 dias): 

• Completude do esquema vacinal para a idade, com todas as vacinas preconizadas 

aplicadas até a data de corte de 31/01/2016 (atraso menor ou igual a 30 dias). 

• Atraso: prazo de aplicação maior que 30 dias para vacinas que foram posteriormente 

aplicadas e registradas na caderneta. 

 

Fatores associados: Características da população e do serviço de saúde 

• Maternos: Idade, escolaridade, cor da pele, número de filhos (paridade) 

• Socioeconômicos: número de residentes no domicílio, número de cômodos da 

moradia, moradia com saneamento básico, beneficiário da bolsa família 

• Criança: idade (maior ou igual a 6 meses e menor de 6 meses), sexo 

• Equipe com profissional da residência médica em Medicina de Família e 

Comunidade 

 

Coleta dos dados 

Foi efetuada revisão de prontuário eletrônico para coletar informações sobre o registro 

de consultas de puericultura com médico ou enfermeiro, o registro de visitas domiciliares pelo 

agente comunitário de saúde e o status vacinal da população do estudo para o período de 

01/02/2015 a 31/01/2016. 
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A coleta dos dados ocorreu no período de dezembro de 2016 a março de 2017. Havia a 

possibilidade de ocorrência, após início da coleta de dados, do Efeito Hawthorne: 

funcionários da unidade de saúde iniciam mudanças de postura promovendo maior incentivo à 

atualização do status vacinal. Sendo assim, para minimizar esse viés de condução, os dados 

foram avaliados de forma retroativa, sendo considerado para esta análise o período de 

01/02/2015 até 31/01/2016.  

A informação sobre as demais variáveis também foi coletada dos prontuários 

eletrônicos: idade e sexo da criança, idade e escolaridade materna, cor da pele materna, 

número de filhos (paridade), número de residentes no domicílio, número de cômodos da 

moradia, moradia com presença de saneamento básico, benefício da bolsa família, equipe com 

residência médica. 

Foram obtidos dados de um total de 228 crianças menores de 1 ano. Foram excluídas um 

total de 8 (3,1%) crianças devido ao critério de residirem no território há menos de 90 dias. 

Houve perda de 20 (7,8%) crianças que mudaram de domicílio no período do estudo, não 

sendo possível obter a completude dos dados necessários para esta análise. Todos os dados 

desse estudo foram obtidos através das informações contidas no prontuário eletrônico, não 

tendo ocorrido nenhum tipo de entrevista ou questionário de forma presencial diretamente 

com os participantes. Antes da coleta, foi desenvolvido TCLE para os casos em que fosse 

necessário obter dados faltantes no prontuário diretamente com os participantes, no entanto 

não foi necessário o uso devido a completude das informações. Os dados foram armazenados 

em planilhas Excel com as variáveis selecionadas para o estudo. 

O estudo foi conduzido em conformidade com os princípios éticos e científicos e foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa (CEP) da Universidade Federal Fluminense e 

Comitê de Ética da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro com 

número CAAE 56252116.9.0000.5243. (ANEXO) 

 

Análise dos dados 

Todos os dados foram analisados por meio de programa estatístico Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS) versão 21.  

O processamento de dados está apresentado por estatística descritiva: média, desvio 

padrão, mediana para variáveis contínuas, e proporção para variáveis categóricas. O teste 

estatístico do Qui-quadrado foi utilizado para análise bivariada de variáveis categóricas. 

Na análise multivariada, o ajuste para as variáveis foi feito conforme modelo 

hierarquizado (VICTORA et al., 1997), por regressão logística.  
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Como encontramos apenas um artigo com este modelo na revisão bibliográfica 

(BARATA et al., 2012), propusemos a sequência de variáveis, de acordo com a Figura 1:  

1) variáveis distais - fatores socioeconômicos (bolsa-família, número de moradores, 

número de cômodos, saneamento básico, escolaridade e cor materna)  

2) variáveis intermediárias - idade materna, número de filhos 

3) variáveis proximais - ligadas à assistência diferenciada pela ESF; acompanhamento 

adequado de consultas e visitas domiciliares, presença de residente médico na equipe.  

 O sexo da criança, que não é determinado pelos demais fatores, foi analisado 

separadamente. 

 

FIGURA 1 - Modelo hierarquizado proposto para a análise multivariada 
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6 RESULTADOS 

 

Foram avaliadas no total 228 crianças menores de 1 ano e suas mães no período de 

01/02/2015 a 31/01/2016. Toda a população analisada neste estudo possuía caderneta de 

vacinação para conferência e registro dos dados socioeconômicos e demográficos registrados 

no prontuário eletrônico para análise.  

Os resultados estão apresentados nas tabelas a seguir através de frequência e 

percentual. Os dados demográficos, socioeconômicos e utilização da ESF foram apresentados 

pelo total das crianças avaliadas, enquanto que a situação foi apresentada de acordo com duas 

faixas etárias: de 0 a 3 meses e de 4 a 6 meses.  

Na tabela 3 foram apresentados os dados demográficos, socioeconômicos e utilização 

da Estratégia de Saúde da Família (consultas de acompanhamento e visitas domiciliares) pelas 

crianças menores de 1 ano. Observa-se que a maior parte das mães se auto denominam da cor 

branca ou parda, com idade entre 20-34 anos e escolaridade com ensino médio completo. 

Apenas 3 mães tinham escolaridade superior.  

A maior parte das crianças deste estudo, 43,9%, eram o primeiro filho da família. 

Estas famílias, em sua maioria, habitavam domicílios com presença de esgoto encanado, com 

4-6 cômodos, e 4 ou mais moradores. Do total, 21,1% da população do estudo era beneficiário 

do bolsa família, o que corresponde a famílias com renda mensal de até R$85,00 por pessoa 

(extrema pobreza) independente da composição familiar ou R$170,00 por pessoa (pobreza) 

caso tenha criança de 0 a 17 anos ou gestante.  

Nos dados referentes à utilização da Estratégia de Saúde da Família, 2/3 da população 

estudada apresentou frequência adequada de visitas domiciliares pelo agente comunitário de 

saúde (frequência mínima de uma VD mensal no primeiro ano de vida segundo definição da 

Secretaria de Saúde e Defesa Civil do Município do Rio de Janeiro). A frequência de crianças 

menores de 1 ano com adequação ao número mínimo consultas de acompanhamento 

preconizadas pelo Ministério da Saúde, contabilizadas tanto consultas médicas como do 

enfermeiro foi de 69,3% (sete consultas no primeiro ano de vida). 
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TABELA 3 – 	Dados demográficos, socioeconômicos e utilização da ESF, crianças menores de 1 ano 

(N=228), 2015, vila Joaniza, RJ 

Variável Grupos Frequência (N) Percentual (%) 

Cor materna Branca 92 40,4 

Parda 

Preta 

115 

20 

50,4 

8,8 

Indígena 1 0,4 

Idade materna ≤19 anos 22 9,6 

20-34 anos 

≥35 anos 

154 

52 

67,5 

22,8 

Escolaridade materna Fundamental incompleto 

Fundamento completo 

Médio completo 

Superior 

46 

56 

123 

3 

20,2 

22,2 

53,9 

1,3 

Paridade 1 filho 

2 filhos 

3 ou mais filhos 

100 

75 

46 

43,9 

32,9 

20,2 

Sexo da criança Feminino 

Masculino 

102 

126 

44,7 

55,3 

Número de cômodos do 

domicílio 

1-3 cômodos 

4-6 cômodos 

7 ou mais 

28 

185 

15 

12,3 

64,2 

23,5 

Número de moradores no 

domicílio 

2 moradores 

3 moradores 

4 ou mais moradores 

31 

57 

140 

13,6 

25 

61,4 

Esgoto encanado no domicílio Sim 

Não 

215 

13 

94,3 

5,7 

Beneficiário do Bolsa Família Sim 

Não 

48 

180 

21,1 

78,9 

Frequência adequada Visita 

Domiciliar 

Sim 

Não 

151 

77 

66,2 

33,8 

Frequência adequada Consultas Sim  

Não  

158 

70 

69,3 

30,7 

Presença de residente médico 

na equipe 

Sim  

Não 

199 

29 

87,3 

12,7 
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Nas tabelas 4 e 5 descreve-se a situação vacinal por faixa etária, considerando atraso o 

prazo superior a 30 dias da data preconizada, não vacinado se não foi aplicada até a data do 

estudo (31/01/2016) e não se aplica quando está fora da faixa etária (idade inferior). 

Em relação às crianças de 1 a 3 meses, o atraso foi menor que 10% para a maioria das 

vacinas, exceto a pneumocóccica 1a dose, que alcançou quase 20%. O percentual de não 

vacinados foi ainda menor, exceto para rotavirus 1a dose, que atingiu 10%. O melhor 

cumprimento foi para BCG e hepatite B. 
 

TABELA 4 - Situação vacinal das vacinas preconizadas de 1 a 3 meses de acordo com o calendário 
vacinal de 2015, crianças menores de 1 ano (N=228), 2015, vila Joaniza, RJ 

Vacina Situação vacinal Frequência (N) Percentual (%) Percentual doses 
aplicáveis 

BCG Em atraso 7 3,1 3,1 

Adequado 

Não vacinado 

221 

0 

96,9 

0 

96,9 

0 

Hepatite B Em atraso 6 2,6 2,6 

Adequado 

Não vacinado 

215 

7 

94,3 

3,1 

94,3 

3,1 

Pentavalente      

1a dose 

Em atraso 11 4,8 5,9 

Adequado 

Não vacinado 

Não se aplica 

174 

2 

41 

76,3 

0,9 

18,0 

93,0 

1,1 

- 

VIP 1a dose Em atraso 14 6,1 7,5 

Adequado 

Não vacinado 

Não se aplica 

173 

0 

41 

75,9 

0 

18,0 

92,3 

0 

- 

Rotavirus           

1a dose 

Em atraso 9 3,9 4,8 

Adequado 

Não vacinado 

Não se aplica 

159 

19 

41 

75,9 

8,3 

18,0 

85,0 

10,2 

- 

Pneumocócica 1a 

dose 

Em atraso 34 14,9 18,2 

Adequado 

Não vacinado 

Não se aplica 

144 

9 

41 

63,2 

3,9 

18,0 

77,0 

4,8 

- 

Meningocócica 1a 

dose 

Em atraso 11 4,8 6,7 

Adequado 

Não vacinado 

Não se aplica 

144 

9 

64 

63,2 

3,9 

28,1 

87,8 

5,5 

- 
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Em relação às vacinas com 4-6 meses, o atraso variou de 8,1-50,9% destacando-se as 

vacinas pneumocócica 2a e 3ª doses, VOP, pentavalente 3a dose e meningocócica 2a dose. Em 

relação ao percentual de não vacinados, foi menor que 10%, exceto rotavirus 2a dose, com 

20%. O melhor cumprimento vacinal foi da 2a dose da pentavalente e da VIP.  
 
TABELA 5 - Situação vacinal das vacinas preconizadas de 4 a 6 meses de acordo com o calendário 
vacinal de 2015, crianças menores de 1 ano (N=228), 2015, vila Joaniza, RJ 

Vacina Situação vacinal Frequência (N) Percentual (%) Percentual de doses 
aplicáveis 

Pentavalente      

2a dose 

Em atraso 21 9,2 14,2 

Adequado 

Não vacinado 

Não se aplica 

125 

2 

80 

54,8 

0,9                             

35,1 

84,5 

1,3 

- 

VIP 2a dose Em atraso 20 8,8 13,5 

Adequado 

Não vacinado 

Não se aplica 

127 

1 

80 

55,7 

0,4 

35,1 

85,8 

0,7 

- 

Rotavírus           

2a dose 

Em atraso 12 5,3 8,1 

Adequado 

Não vacinado 

Não se aplica 

105 

31 

80 

46,1 

13,6 

35,1 

71,0 

20,9 

- 

Pneumocóccica 

2a dose 

Em atraso 48 21,1 32,4 

Adequado 

Não vacinado 

Não se aplica 

88 

12 

80 

38,6 

5,3 

35,1 

59,5 

8,1 

- 

Meningocóccica 

2a dose 

Em atraso 31 13,6 23,7 

Adequado 

Não vacinado 

Não se aplica 

87 

13 

97 

38,2 

5,7 

42,5 

66,4 

9,9 

- 

VOP Em atraso 43 18,9 37,1 

Adequado 

Não vacinado 

Não se aplica 

71 

2 

112 

31,1 

0,9 

49,1 

61,2 

1,7 

- 

Pentavalente      

3a dose 

Em atraso 42 18,4 36,2 

Adequado 

Não vacinado 

Não se aplica 

66 

8 

112 

28,9 

3,5 

49,1 

56,9 

6,9 

- 

Pneumocóccica 

3a dose 

Em atraso 59 25,9 50,9 

Adequado 

Não vacinado 

Não se aplica 

51 

6 

112 

22,4 

2,6 

49,1 

44,0 

5,2 

- 
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A tabela 6 mostra a situação vacinal da população total para qualquer combinação de atraso. 

Portanto, das 228 crianças do estudo, 150 tiveram algum atraso/incompletude vacinal e 

apenas 78 (34,2%) tinham o cartão de vacina completo e com as doses em tempo oportuno.   

 
 

TABELA 6 –  Situação vacinal da população total para qualquer atraso de acordo com o calendário 

vacinal de 2015, crianças menores de 1 ano (N=228), 2015, vila Joaniza, RJ 

Situação vacinal 
Frequência 

(N) 
Percentual (%) 

Não cumprimento         150 65,8 

Completude e tempo correto 

Total 

         78 

        228 

                 34,2 

                 100 

 

A tabela 7 mostra os fatores associados com qualquer não cumprimento (atraso ou não 

realização). As variáveis Bolsa Família e baixa escolaridade materna foram apontadas como 

fatores socioeconômicos (distais) que aumentariam em cerca de 2 vezes o risco de atraso/não 

cumprimento vacinal, no entanto sem significância estatística. Já as visitas domiciliares na 

frequência adequada foram apontadas como fator de proteção estatisticamente significativo, 

relacionado ao serviço (proximal), que reduziriam em 2 vezes o risco de atraso/não 

cumprimento vacinal. 

 

TABELA 7 – Fatores associados à incompletude e/ou atraso para qualquer vacina, crianças menores 
de 1 ano (N=228), 2015, vila Joaniza, RJ. Análise multivariada por regressão logística. 

Variáveis OR IC 95% p-valor 

 

Bolsa Família 

 

2,016 

 

0,952  -  4,268 

 

0,06 

Baixa escolaridade 
materna 

1,961 0,522  -  7,366 0,28 

Visitas domiciliares na 
frequência adequada 

0,492 0,259  -  0,933 0,03 
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Por último, a Tabela 8 apresenta fatores associados à incompletude e/ou atraso das vacinas 

com maiores índices de não aplicação e atraso, respectivamente: rotavirus 2a dose e 

pneumocócica 3a dose.  

A idade materna <19 anos (adolescentes) foi apontada como fator socioeconômico 

(intermediário) que aumentaria em 2 vezes o risco de não aplicação da rotavirus 2a dose, 

enquanto que os fatores relacionados ao serviço (proximais) como consultas na frequência 

adequada e presença de residente médico na equipe reduziriam o risco, porém não houve 

significância estatística para estes fatores.  

A frequência adequada de visitas domiciliares foi apontada em ambas as vacinas, como 

fator de proteção estatisticamente significativo. 
 

TABELA 8 – Fatores associados à incompletude e/ou atraso das vacinas Rotavirus 2a dose e 
Pneumocócica 3a dose de acordo com o calendário vacinal de 2015, crianças menores de 1 ano 
(N=228), 2015, vila Joaniza, RJ. Análise multivariada por regressão logística.	

 

Variáveis OR IC 95% 
 

p-valor 
 

 

Rotavirus 2a dose 
   

 

Visitas domiciliares na 
frequência adequada 

0,356 (0,176  -  0,719) 0,004 

Presença de residente 
médico  

0,473 (0,191  -  1,173) 0,106 

Consultas na frequência 
adequada 

0,609 (0,301  -  1,236) 0,170 

Idade materna <19 anos 2,130 (0,775  -  5,850) 0,142 

 

Pneumocócica 3a dose 

    

Visitas domiciliares na 
frequência adequada 

0,413 (0,225  -  0,758) 0,004 
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7 DISCUSSÃO 

A avaliação da situação vacinal evidenciou apenas 1/3 das crianças menores de 1 ano 

desta comunidade com adequação de doses e tempo oportuno, embora a cobertura tenha sido 

superior a 90% para a maioria das vacinas. Este resultado foi semelhante ao encontrado por 

Yokokura et al. no Maranhão (2013). Tauil et al. (2017) encontraram valores melhores em 

Araraquara, mas ainda assim oscilando entre 53 e 80% para a maioria das vacinas. 

Os maiores índices de incompletude ocorreram na aplicação da vacina rotavirus 2a dose, 

resultado que se encontra em concordância com diversos estudos prévios (RAMOS et al, 

2010, FLANERY et al, 2013; CASTELO-BRANCO et al., 2104; CARNEIRO et al., 2015). 

Deve ser ressaltado que Tauil et al. identificaram boa performance desta vacina, com 95% de 

completude e 90% de doses oportunas. A vacina Pneumocócica 3a dose também foi 

evidenciada com elevado índice de atraso, comportamento observado de forma semelhante na 

literatura (CARNEIRO et al. 2015, SARAIVA et al., 2015; VIEIRA et al., 2016; SARTORI et 

al., 2017; TAUIL et al., 2017).  

A BCG é a vacina com melhor índice de CV, pois não houve nenhuma criança da 

população avaliada que não tenha recebido dose e apenas 3,1% apresentaram atraso maior que 

30 dias na sua aplicação, resultado também semelhante a estudos anteriores (PEREIRA et al., 

2009; TERTULIANO et al., 2011; BARATA et al., 2013; QUEIROZ et al., 2013; 

YOKOKURA et al., 2013; TAUIL et al., 2017). A aplicação da BCG está relacionada 

diretamente ao primeiro contato da criança com a unidade de atenção básica, sendo 

oportunizada a aplicação da vacina conjuntamente com a coleta do teste do pezinho ainda na 

primeira semana de vida. Em relação à primeira dose da vacina contra hepatite B, também foi 

grande o cumprimento, já que na rede pública, é garantida a aplicação na sala de parto.  

O menor cumprimento do calendário aos 4-6 meses sugere que a grande maioria dos 

usuários acessa o serviço, porém ao longo dos meses vai ocorrendo queda na adesão ao 

calendário de vacinação, o que se reflete em maiores índices de atraso nas vacinas 

subsequentes, resultado semelhante de outros estudos (CASTELO-BRANCO & PEREIRA, 

2014; SARAIVA et al., 2015). Tauil et al. (2017) observaram por meio de análise de 

sobrevida esta queda temporal no percentual de vacinas em dia. Em relação à vacina 

pneumocócica, torna-se mais grave, pois conforme observaram Andrade et al., (2012), as 

taxas de doença pneumocócica no Brasil alcançam cerca de 114/100.00 habitantes na faixa 

etária de 6 a 12 meses. 
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A diminuição da adesão aos esquemas vacinais poderia estar relacionada a uma baixa 

vinculação dos usuários ao serviço de saúde de referência, portanto o papel das unidades 

básicas de saúde em promover esse vínculo é de suma importância.  

Quanto aos fatores socioeconômicos que demonstraram associação positiva ao não 

cumprimento vacinal, encontramos baixa escolaridade, ser beneficiário do Bolsa Família 

(para qualquer atraso/incompletude) e idade materna < 19 anos (Rotavirus 2a dose e 

Pneumocóccica 3a dose) embora sem significância estatística. A associação do não 

cumprimento com baixa escolaridade foi concordante com outros estudos (BARATA et al., 

2012; YOKOKURA et al., 2013), enquanto que ser beneficiário do bolsa família apresenta 

controvérsias na literatura (ANDRADE et al., 2012; SHEI et al., 2012). Andrade et al.	

identificou que as crianças menores de sete anos por serem obrigadas a cumprir as 

condicionalidades de saúde (vacinações completas e monitoramento do crescimento duas 

vezes por ano) apresentam cumprimento vacinal adequado. Já o estudo de Shei et al. (2012) 

não mostrou associação do Bolsa família com adequação vacinal, o que pode estar 

relacionado à própria vulnerabilidade social da família beneficiária e à falta de monitoramento 

adequado do cumprimento das condicionalidades do programa. A idade materna <19 anos, 

para as vacinas rotavirus 2a dose e pneumocócica 3a dose, foi associada na análise não 

ajustada, mas não se manteve após ajuste. Fernandes et al. (2015) encontraram associação 

significativa de incompletude vacinal com baixa idade materna. Outros autores nacionais 

identificaram cor materna, condições de moradia e classe social (BARATA et al, 2012; 

YOKOKURA et al., 2013; CASTELO-BRANCO & PEREIRA, 2014; SARAIVA et al., 

2015) como fatores associados ao atraso/incompletude vacinal. Talvez o tipo de população 

abordada, nesse estudo (unidade pública) e no de Fernandes (crianças de escolas públicas) 

justifique estas diferenças, por sua homogeneidade socioeconômica. Em estudos de maior 

abrangência populacional, são mais facilmente capturadas as diferenças sociais. 

Como limitações do presente estudo, ressaltamos a amostra pequena (N=228) e o perfil 

restrito a usuários do SUS, porém concordante com outros estudos da literatura nos resultados 

encontrados. 

Quanto aos fatores relacionados às características do serviço, os resultados desse estudo 

ainda sugerem que o atendimento prestado pela ESF está associado com a manutenção da 

completude e atualização da caderneta de vacinação em crianças menores de 1 ano, 

especificamente quanto às intervenções voltadas para a saúde infantil.  

Dentre as vacinas com piores índices de adequação, rotavirus 2a dose, houve indicativo de 

associação com fatores de proteção o monitoramento por consultas e visitas domiciliares 
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pelos ACS, além da presença de profissional da residência médica de Medicina de Família e 

comunidade atuando na equipe, semelhante ao exposto por outros artigos que apontam as 

consultas de acompanhamento como importante estratégia (LUHM, 2011; FERNANDES, 

2015). No caso da vacina pneumocócica 3a dose, apenas as visitas domiciliares pelos ACS 

demonstraram associação positiva para cumprimento vacinal.  

Portanto, neste estudo, a visita domiciliar pelo agente comunitário de saúde foi crucial 

para a adequação em número de doses e tempo oportuno das vacinas no primeiro ano de vida.  

Esse resultado pode estar relacionado a uma maior aproximação das famílias ao serviço de 

saúde quando estão sendo visitadas pelos ACS, pois as visitas representam uma oportunidade 

de esclarecimento sobre fluxos e formas de acesso à unidade de referência, de avaliar a adesão 

ao protocolos e rotinas de acompanhamento da saúde da criança pelo princípio da 

integralidade, além de consolidar o vínculo com a equipe pelo processo de longitudinalidade 

do acompanhamento.  

As visitas domiciliares também são ferramentas para busca ativa, ou seja, uma forma de 

contatar diretamente os usuários em seu domicílio, sendo, portanto, uma importante estratégia 

de vigilância em saúde. Esses resultados mostraram concordância com a literatura em dois 

artigos que destacam a importância do papel dos Agentes Comunitários de Saúde 

(GUIMARÃES et al., 2009; RONCALLI & LIMA, 2006). Esses estudos ressaltam que o 

acompanhamento das famílias por meio de visitas domiciliares tem mostrado efetivo impacto 

sobre as taxas de internação e morbidade das doenças-alvo na infância devido às ações de 

imunização. 

Tendo em vista o exposto, faz-se necessário qualificar cada vez mais o papel dos ACS e 

ampliar sua atuação no território. A nova Política de Atenção Básica (PNAB) de 2017 

(BRASIL, 2017) prevê cursos de qualificação e adição de competências como aferição da 

pressão arterial, aferição de glicemia e curativos por esses profissionais nas visitas 

domiciliares. A política estabelece também o quantitativo mínimo de um agente nas equipes 

de ESF (teto da população de 3000 habitantes), e quatro agentes em regiões de 

vulnerabilidade social (teto da população de 2500 habitantes).  

Considerando a importância da atuação desses profissionais e o impacto evidenciado por 

esse e outros estudos em desfechos da saúde infantil (CESAR et al., 2002; PERRY et al., 

2014; SCHNEIDER et al., 2016; BLACK et al., 2017), há críticas a esse quantitativo, pois 

passariam a existir equipes de ESF com apenas um agente comunitário de saúde. A qualidade 

da assistência prestada aos usuários poderá ser afetada de maneira negativa, caso este número 

se concretize. 
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Embora os resultados protetores da presença de residente médico na equipe tenham 

perdido significância após ajuste, vale uma reflexão sobre este profissional de saúde. 

A qualificação dos profissionais de nível superior como médicos e enfermeiros através 

dos programas de residência médica e residência multiprofissional também são importantes 

para garantir qualidade da assistência prestada pelas equipes de saúde da família. A Sociedade 

Brasileira de Medicina de Família e Comunidade lançou em 2014 o Currículo Baseado em 

Competências que tem como objetivo servir de guia para os programas de residência no Brasil 

e garantir que os especialistas nas áreas obtenham certificação caso tenham alcançado tais 

competências essenciais para atuar de forma plena na APS (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE, 2014). 

Identificamos como forças no estudo que todas as crianças menores de 1 ano avaliadas 

possuíam caderneta de vacina com os registros necessários para a análise, além dos dados 

socioeconômicos presentes no prontuário eletrônico, portanto não houve perda de informação 

na coleta de dados. Além disto, são poucos os estudos nacionais que exploraram o atraso 

vacinal, além do aspecto quantitativo das doses. Os resultados podem contribuir para alertar o 

monitoramento mais intenso da aplicação oportuna das vacinas rotavírus e pneumocócica, tão 

importantes no primeiro ano de vida. 

Esses resultados podem ser estendidos para outras comunidades de média e baixa renda 

típicas do município do Rio de Janeiro que apresentam características socioeconômicas 

semelhantes.  

Para aprofundamento, sugere-se a ampliação destes estudos em amostras de bases 

populacionais para melhor estimação do impacto da ESF na execução das políticas de saúde 

da criança. 
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ANEXO 1 – CALENDÁRIO VACINAL ATUAL 

Calendário	de	Vacinação	até	12	meses	de	idade	-	2017		

Idade	 BCG	 Hepatite	B	 Pentavalente	 VIP/VOP	 Pneumocócica	 Rotavirus	 Meningocócica	 Febre	
Amarela	

Tríplice	
viral	

Ao	
nascer	

Dose	
única	

Dose	
única	

	 	 	 	 	 	 	

2	
meses	

	 	 1a	dose	 1a	dose	
(VIP)	

1a	dose	 1a	dose	 	 	 	

3	
meses	

	 	 	 	 	 	 1a	dose	 	 	

4	
meses	

	 	 2a	dose	 2a	dose	
(VIP)	

2a	dose	 2a	dose	 	 	 	

5	
meses	

	 	 	 	 	 	 2a	dose	 	 	

6	
meses	

	 	 3a	dose	 3a	dose	
(VIP)	

	 	 	 	 	

9	
meses	

	 	 	 	 	 	 	 Dose	
única	

	

12	
meses	

	 	 	 	 Reforço	 	 Reforço	 	 1a	dose	

 

Fonte: http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/leia-
mais-o-ministerio/197-secretaria-svs/13600-calendario-nacional-de-vacinacao 
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ANEXO 2 – CALENDÁRIO VACINAL À ÉPOCA DO ESTUDO 2015 

 Calendário	Vacinal	até	12	meses	-	2015 

Idade	 BCG	 Hepatite	B	 Pentavalente	 VIP/VOP	 Pneumocócica	 Rotavirus	 Meningocócica	 Febre	
Amarela	

Tríplice	
viral	

Ao	
nascer	

Dose	
única	

Dose	
única	

	 	 	 	 	 	 	

2	
meses	

	 	 1a	dose	 1a	dose	
(VIP)	

1a	dose	 1a	dose	 	 	 	

3	
meses	

	 	 	 	 	 	 1a	dose	 	 	

4	
meses	

	 	 2a	dose	 2a	dose	
(VIP)	

2a	dose	 2a	dose	 	 	 	

5	
meses	

	 	 	 	 	 	 2a	dose	 	 	

6	
meses	

	 	 3a	dose	 3a	dose	
(VOP)	

3a	dose	 	 	 	 	

9	
meses	

	 	 	 	 	 	 	 Área	de	
risco	

	

12	
meses	

	 	 	 	 Reforço	 	 Reforço	 	 1a	
dose	

 
 

Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de 

Vigilância Epidemiológica. Calendário de Vacinação, 2016 
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ANEXO 3 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Título	do	Projeto:	ESTRATÉGIA	DE	SAÚDE	DA	FAMÍLIA	E	VACINAÇÃO	COMPLETA	EM	CRIANÇAS	ATÉ	1	ANO	EM	
UMA	COMUNIDADE	DO	RIO	DE	JANEIRO,	RJ,	BRASIL	
Pesquisador	Responsável:	Luciana	Tavares	Figueiredo/	Instituição:	Programa	de	pós-graduação	em	Saúde	
Coletiva	da	Universidade	Federal	Fluminense	
Nome	da	criança:	_______________________________________________________________________	
Idade:	_____________	anos																																																																	DN	______________________________	
Responsável	legal:	____________________________________		R.G.	Responsável	legal:	______________	
		
												 O(A)	 Sr.	 (ª)	 está	 sendo	 convidado(a)	 a	 participar	 do	 projeto	 de	 pesquisa	 “ESTRATÉGIA	DE	 SAÚDE	DA	
FAMÍLIA	E	VACINAÇÃO	COMPLETA	EM	CRIANÇAS	ATÉ	1	ANO	EM	UMA	COMUNIDADE	DO	RIO	DE	JANEIRO,	
RJ,	 BRASIL”,	 de	 responsabilidade	 do	 pesquisador	 Luciana	 Tavares	 Figueiredo.	 Este	 estudo	 tem	 por	 objetivo	
relacionar	 a	 assistência	 pela	 Estratégia	 saúde	 da	 família	 e	 a	 vacinação	 em	 crianças	 menores	 de	 1	 ano,	
identificando	também	outros	fatores	que	possam	ter	influência	direta	nessa	relação.	
Seu	filho	foi	selecionado(a)	para	 fazer	parte	desse	estudo	por	ser	residente	da	comunidade	da	Vila	 Juaniza	e	
fazer	parte	do	grupo	de	crianças	menores	de	1	ano.	Sua	participação	não	é	obrigatória.	A	qualquer	momento,	
você	 poderá	 desistir	 de	 participar	 e	 retirar	 seu	 consentimento.	 Sua	 recusa,	 desistência	 ou	 retirada	 de	
consentimento	 não	 acarretará	 em	 qualquer	 tipo	 de	 prejuízo	 e	 não	 implicará	 em	 nada	 na	 continuidade	 da	
assistência	prestada	pela	unidade	de	 saúde.	Espera-se	 com	esse	estudo	 identificar	 fatores	que	possam	estar	
relacionados	 ao	 atraso	 das	 vacinas,	 a	 fim	 de	 propor	melhorias	 na	 qualidade	 da	 assistência	 para	 a	 saúde	 da	
criança,	trazendo,	portanto,	benefícios	para	a	população.	
Há	risco		de	causar	incomodo	e	constrangimento	aos	participantes,	pois	a	pesquisa	consiste	em	coleta	de	dados	
do	prontuário	e	de	entrevistas.	No	entanto	todas	as	suas	duvidas	serão	esclarecidas	no	momento	da	aceitação	
de	 participação	 e	 em	 qualquer	 momento	 futuro.	 A	 participação	 não	 é	 remunerada	 nem	 implicará	 em	
gastos.		 Sua	 participação	 nesta	 pesquisa	 consistirá	 em	 uma	 entrevista	 individual	 para	 a	 coleta	 de	 dados	
sociodemográficos	 e	 avaliação	 da	 caderneta	 de	 vacinação	 da	 criança.	 As	 informações	 coletadas	 são:	 Idade,	
escolaridade,	cor	da	pele,	número	de	filhos,	condições	de	moradia,	e	vacinas	efetuadas	pela	criança	e	data	da	
aplicação.	A	entrevista	poderá	ser	durante	as	consultas	da	criança,	na		sala	de	vacina	ou	visita	domiciliar	e	não	
será	gravada	por	audio	nem	imagem.	
Os	 dados	 obtidos	 por	 meio	 desta	 pesquisa	 serão	 confidenciais	 e	 não	 serão	 divulgados	 em	 nível	 individual,	
visando	assegurar	o	sigilo	de	sua	participação.	O	pesquisador	responsável	se	comprometeu	a	 tornar	públicos	
nos	meios	acadêmicos	e	científicos	os	resultados	obtidos	de	forma	consolidada	sem	qualquer	identificação	de	
indivíduos	participantes.	Caso	você	concorde	em	participar	desta	pesquisa,	assine	ao	 final	deste	documento,	
que	possui	duas	vias,	sendo	uma	delas	sua,	e	a	outra,	do	pesquisador	responsável	/	coordenador	da	pesquisa.			
	
Os	participantes	de	pesquisa	poderão	entrar	em	contato	com	o	pesquisador	responsável	ou	com	o	Comitê	de	
Ética	 em	Pesquisa	da	Hospital	Universitário	Antônio	Pedro,	 para	obter	 informações	ou	 tirar	 dúvidas	 sobre	o	
projeto:	E.mail:	etica@vm.uff.br													Tel/fax:	(21)	26299189	
Telefone	para	contato	do	Pesquisador:		(021)	24653496		
	
	Eu,	 __________________________________________,	 RG	nº	 _______________________,	 responsável	 legal	
por	____________________________________,	DN	nº	_____________________	declaro	ter	sido	informado	e	
concordo	 com	minha	 participação	 e	 a	 da	 criança	 pela	 qual	 sou	 responsável,	 no	 projeto	 de	 pesquisa	 acima	
descrito.	
	
Rio	de	Janeiro,	_____	de	____________	de	_______	
	
_____________________________________________________________________	
Nome	e	assinatura	do	paciente	ou	seu	responsável	legal																													
	
_____________________________________________________________________	
Nome	e	assinatura	do	responsável	por	obter	o	consentimento																							
	
Testemunha:	_____________________________________________________			
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ANEXO 4 – PARECER DA APROVAÇAO DO COMITÊ DE ÉTICA EM 

PESQUISA  

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO - SMS/RJ  

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA  

Título da Pesquisa: ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E VACINAÇÃO 
COMPLETA EM CRIANÇAS ATÉ 1 ANO EM UMA COMUNIDADE DO RIO DE 
JANEIRO, RJ, BRASIL  

Pesquisador: Luciana Tavares Figueiredo  

Área Temática: Versão: 1 

 CAAE: 56252116.9.3001.5279  

Instituição Proponente: Instituto de Saúde da Comunidade  

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio  

DADOS DO PARECER Número do Parecer: 1.870.764  

Situação do Parecer: Aprovado  

Necessita Apreciação da CONEP: Não 

Assinado por: Salesia Felipe de Oliveira (Coordenador)  

RIO DE JANEIRO, 14 de Dezembro de 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 



FACULDADE DE MEDICINA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL
FLUMINENSE/ FM/ UFF/ HU

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

Pesquisador:

Título da Pesquisa:

Instituição Proponente:

Versão:
CAAE:

ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E VACINAÇÃO COMPLETA EM CRIANÇAS
ATÉ 1 ANO EM UMA COMUNIDADE DO RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL

Luciana Tavares Figueiredo

Instituto de Saúde da Comunidade

3
56252116.9.0000.5243

Área Temática:

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Número do Parecer: 1.740.886

DADOS DO PARECER

Este projeto destaca, o Programa Nacional de Imunizações, dentro do Sistema Nacional de Saúde (SUS) e
o Programa de Saúde da Família, no contexto nacional e no município do Rio de Janeiro. Esse estudo visa
contribuir ampliando o conhecimento sobre da Estratégia de Saúde da Família (ESF) e cumprimento do
calendário vacinal, para subsidiar o monitoramento desta estratégia na atenção à saúde infantil.
É um estudo Transversal com análise de dados secundários pelo prontuário eletrônico.
Será realizada revisão de prontuário eletrônico para avaliar exposição e desfecho: registro de consultas de
puericultura com médico ou enfermeiro e registro de visitas domiciliares pelo agente comunitário e status
vacinal. Ainda, será feita revisão de prontuário eletrônico para busca de informações dos fatores de
confundimento. A revisão do número de consultas de pré-natal e peso ao nascer/idade gestacional será feita
através de solicitação do relacionamento de dados do DNV pela Secretaria Estadual de Saúde.Para os
casos em que as informações não constem no prontuário, serão obtidos os dados por entrevistas diretas
com as mães das crianças. Assim, a coleta por entrevista dos dados socioeconômicos faltantes e a
avaliação das cadernetas de saúde da criança para conferência do status vacinal poderão ocorrer: durante
as consultas de rotina na unidade por enfermeiro ou médico, durante permanência do pesquisador em
turnos pré-definidos

Apresentação do Projeto:

Financiamento PróprioPatrocinador Principal:

24.030-210

(21)2629-9189 E-mail: etica@vm.uff.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Rua Marquês de Paraná, 303 4º Andar
Centro

UF: Município:RJ NITEROI
Fax: (21)2629-9189
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FACULDADE DE MEDICINA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL
FLUMINENSE/ FM/ UFF/ HU

Continuação do Parecer: 1.740.886

na sala de vacina ou busca ativa por visitas domiciliares.

Critério de Inclusão:
Todas as crianças menores de 1 anos e suas respectivas mães residentes na comunidade da Vila Juaniza
cadastradas e acompanhadas em 5 (cinco) equipes da estratégia de saúde da família da Clínica da família
Assis Valente nascidas no período de 01/02/2015 até 31/01/2016.

Critério de Exclusão:
Residentes provenientes de outra área há menos de 90 dias, crianças que não possuam caderneta de
saúde da criança, crianças acompanhadas em serviço de saúde da atenção secundária por comorbidades
que condicionem esquema vacinal diferenciado (como prematuridade, doenças metabólicas e alergias
graves).
Metodologia de Análise de Dados:
Todos os dados, após coletados, serão analisados por meio de programa estatístico para avaliar a força de
associação de cada uma das variáveis com o atraso ou completude do esquema vacinal. A análise dos
dados será realizada pelo programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). O processamento
de dados será apresentado por estatística descritiva: média, desvio padrão, mediana – para variáveis
contínuas – e percentual– para variáveis categóricas. O teste estatístico do Qui-quadrado será utilizado para
análise bivariada de variáveis categóricas.

Objetivo Primário:
Relacionar a qualidade da assistência pela Estratégia de saúde da família e o cumprimento do calendário
vacinal em crianças menores de 1 ano.

Objetivo da Pesquisa:

Riscos:
O presente estudo se caracteriza por revisão de prontuários e em caso de não obter os dados previstos por
incompletude do mesmo poderá ser efetuado entrevista direta com as mães para obter as informações de
interesse. Há o risco de incômodo e constrangimento da mãe de relatar

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

24.030-210

(21)2629-9189 E-mail: etica@vm.uff.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Rua Marquês de Paraná, 303 4º Andar
Centro

UF: Município:RJ NITEROI
Fax: (21)2629-9189
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FACULDADE DE MEDICINA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL
FLUMINENSE/ FM/ UFF/ HU

Continuação do Parecer: 1.740.886

seus dados socioeconômicos ao pesquisador em caso de entrevista direta. Além disso, existe o potencial
risco de exposição dos dados pessoais dos participantes ao extrair informações do prontuário. Esses riscos
serão minimizados pelo preparo adequado do pesquisador em promover uma abordagem centrada no
esclarecimento dos objetivos da pesquisa sanando quaisquer dúvidas que possam surgir, além da garantia
de
confidencialidade da identidade dos participantes. Para garantir que os dados colhidos não sofram
exposição inadequada, somente o pesquisador principal terá acesso aos mesmos. Ao final da pesquisa a
identificação individual dos participantes será apagada do banco de dados, portanto nem o pesquisador
poderá identificar individualmente os participantes, estando de posse somente das variáveis avaliadas e
suas respectivas relações com a população estudada.

Benefícios:
A condução do estudo vai gerar como benefícios para a população estudada:
a) atualização de dados do prontuário eletrônico,
b) identificação das crianças que apresentam maior vulnerabilidade em saúde devido a atraso vacinal,
c) maior vigilância e cumprimento do calendário vacinal.

É um projeto relevante que visa relacionar a qualidade da assistência pela Estratégia de saúde da família
(ESF) e o cumprimento do calendário vacinal em crianças menores de 1 ano. Os pesquisadores tiveram o
cuidado de realizar um desenho de estudo onde os funcionários da unidade de saúde não interferem na
condução dos resultados. No entanto, o parecer de n° 1.681.918 continuou identificando pendências no
TCLE, cumpridas totalmente.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Todos os documentos obrigatórios foram apresentados. O TCLE está redigido de acordo com o
cumprimento das pendências anteriormente listadas, direcionado a mãe e filhos, participantes da pesquisa,
em linguagem adequada aos mesmos.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

---
Recomendações:

24.030-210

(21)2629-9189 E-mail: etica@vm.uff.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Rua Marquês de Paraná, 303 4º Andar
Centro

UF: Município:RJ NITEROI
Fax: (21)2629-9189
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sem pendências
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Considerações Finais a critério do CEP:

NITEROI, 22 de Setembro de 2016

ROSANGELA ARRABAL THOMAZ
(Coordenador)

Assinado por:

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:
Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação

Informações Básicas
do Projeto

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P
ROJETO_693197.pdf

06/09/2016
15:23:53

Aceito

Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador

projetoLucianaAposPendenciasCEP2.do
c

06/09/2016
15:22:57

Luciana Tavares
Figueiredo

Aceito

Outros CartarespostaCEPpendenciaTCLE.docx 06/09/2016
15:21:37

Luciana Tavares
Figueiredo

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

TCLELucianaAposPendencia2CEP.doc 06/09/2016
15:20:58

Luciana Tavares
Figueiredo

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

cartaAnuenciaSecretariaDeSaudeLucian
a.pdf

15/04/2016
16:53:31

Luciana Tavares
Figueiredo

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

assentimentoClinicadaFamilia.docx 14/04/2016
14:15:24

Luciana Tavares
Figueiredo

Aceito

Folha de Rosto FOLHADEROSTOLuciana.pdf 08/04/2016
13:08:39

Luciana Tavares
Figueiredo

Aceito

Situação do Parecer:
Aprovado
Necessita Apreciação da CONEP:
Não
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Bairro: CEP:
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UF: Município:RJ NITEROI
Fax: (21)2629-9189
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