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RESUMO 

 

COBERTURA VACINAL DO SARAMPO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: UM 

ESTUDO ECOLÓGICO DO PERÍODO DE 2011 A 2019 

 

Introdução: A vacinação é uma estratégia essencial no combate a uma série de 
doenças infecciosas e apresenta resultados efetivos e eficientes na saúde pública, 
desde que suas ações mantenham coberturas vacinais satisfatórias. No caso do 
sarampo, uma virose altamente contagiosa, a Organização Mundial da Saúde 
recomenda uma cobertura vacinal de 95% para o adequado controle, eliminação ou 
erradicação da doença. Em 2020, os surtos de sarampo permaneceram, com 16.703 
casos confirmados em dezembro deste ano. O estado do Rio de Janeiro apresentou 
grande concentração de casos, tendo um total de 1.347 casos confirmados e um 
óbito neste período. Com este número expressivo de casos no estado surgem os 
seguintes questionamentos: Qual a cobertura vacinal do sarampo no estado do Rio 
de Janeiro de 2013 a 2020? Observa-se alguma relação entre a cobertura de 
Estratégia de Saúde da Família e a cobertura vacinal do sarampo no estado do Rio 
de Janeiro de 2013 a 2020? Objeto de estudo: Cobertura vacinal contra o sarampo 
nos municípios do estado do Rio de Janeiro. Objetivo geral: Descrever a cobertura 
vacinal do sarampo no estado do Rio de Janeiro segundo regiões metropolitanas 
nos anos de 2013 a 2020. Objetivo específico: Descrever a relação entre a 
cobertura vacinal de sarampo e a cobertura de ESF do estado do Rio de Janeiro 
(2013 a 2020). Metodologia: Estudo ecológico descritivo no qual as unidades de 
análise são os 92 municípios do Rio de Janeiro. O período de estudo compreende os 
anos de 2013 a 2020.Os dados foram extraídos do Tabnet e do Sistema de 
Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI). Resultados: As médias 
de cobertura vacinal em relação D2 (segunda dose da vacina tríplice viral) - dose de 
grande relevância uma vez que completa o esquema vacinal estabelecido pelo 
calendário de imunizações vigente - apresentam-se, em sua maioria, 
expressivamente abaixo do recomendado, com exceção do ano de 2014. 2013 é o 
ano que apresenta maior quantidade de municípios com CV da tríplice viral abaixo 
de 60% (n=67), seguido por 2020 (n=63), 2016 (n=41) e 2017(n=29), 2018 e 2019 
(n=29), 2015 (n=6) e 2014 (n=4). As regiões de saúde Baía da Ilha Grande e 
Baixada Litorânea são as que apresentam menor média de CV ao longo do período 
estudado (56,65% e 62,62%, respectivamente). Todas as regiões de saúde 
apresentam CV extremamente baixo (abaixo de 60%) no ano de 2020. Em relação à 
cobertura de ESF, as médias mais baixas do indicador ocorreram no ano de 2013 
(72,00%) e 2020 (74,00%), sendo que para as médias de CV o mesmo ocorreu, 
apresentando o valor de 52,54% em 2013 e 50,42% em 2020. Conclusão: A 
vacinação efetiva é essencial uma vez que não há tratamento específico para a 
doença, e a vigilância epidemiológica é imprescindível para elaboração de 
estratégias para aumento da cobertura vacinal. São necessários novos estudos que 
busquem compreender os fatores que levam a população a optar pela não 
vacinação e outros fatores que possam ter influência na queda das coberturas 
vacinais de doenças imunopreveníveis. 
 
Palavras-chave: Cobertura Vacinal; Sarampo; Doenças imunopreveníveis; 
Vigilância Epidemiológica. 
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1. 1. INTRODUÇÃO 

 

A vacinação é uma estratégia essencial no combate às doenças 

imunopreveníveis e uma ferramenta que apresenta resultados efetivos e eficientes 

na saúde pública, com grandes impactos no âmbito da saúde coletiva. Alguns 

desses impactos são o aumento da expectativa de vida (devido à atenuação da 

mortalidade, que antes da vacinação apresentava números significativos) e também 

a erradicação e controle de doenças, como a rubéola e a poliomielite. Estima-se que 

a imunização previne cerca de 2,5 milhões de óbitos/ano em todo o mundo (OMS, 

2013; SILVA et al., 2019). 

O indicador de cobertura vacinal é apontado pelo Ministério da Saúde como 

um instrumento fundamental para a tomada de decisão nas diversas esferas de 

gestão. O controle, a eliminação ou erradicação de doenças imunopreviníveis só 

ocorre com coberturas vacinais satisfatórias. A efetividade das vacinas 

individualmente e coletivamente, é proporcionada pela manutenção das altas 

coberturas nos padrões de números estimados. (BRASIL, 2015; SILVA et al., 2019). 

As coberturas vacinais no Brasil, desde a década de 90, expressaram-se 

positivamente em números, uma vez que houve aceitação da população à vacinação 

e, além disso, êxito do Programa Nacional de Imunizações (PNI). Porém, vem se 

destacando o movimento antivacina, que defende a não vacinação da população 

baseando-se em crenças e questionando a eficácia das vacinas (FERREIRA et al., 

2019; SILVA et al., 2019). 

A recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) é que seja 

alcançada pelo menos 95% da cobertura vacinal, para que seja mantido o controle, 

eliminação ou erradicação do sarampo. O Brasil obteve certificado de eliminação da 

circulação do vírus do  sarampo  concedido pela Organização Pan-Americana da 

Saúde (OPAS) em 2016. No entanto, em dezembro de 2018, foram notificados 

10.128 casos confirmados na região Norte do país, sendo 9.779 no Amazonas e 349 

em Roraima (FERREIRA et al., 2019; OPAS, 2019). 

A cobertura vacinal da tríplice viral, vacina que imuniza contra o sarampo, a 

caxumba e a rubéola, preconizada pelo Ministério da Saúde é de, no mínimo, 95%, 

uma vez que taxas acima desse percentual produzem o chamado efeito de 

imunidade de grupo que garante proteção de toda a população devido à dificuldade 
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de circulação do vírus entre os indivíduos vacinados (BRASIL, 2015; FRADE et al., 

2017). 

O sarampo é uma doença exantemática infecciosa, de transmissão pessoa-

pessoa através de secreções respiratórias. É extremamente contagiosa, sendo que 

sua transmissão se dá no período de três a quatro dias antes do surgimento do 

exantema, e até quatro dias após o surgimento do mesmo. Apresenta grande 

potencial de evolução para complicações e óbito, principalmente em crianças 

menores de um ano de idade e desnutridas (BRASIL, 2019). 

É uma doença de notificação compulsória em todo o território brasileiro, desde 

1968. Por ser uma doença altamente infecciosa, todo caso suspeito de sarampo 

deve ser comunicado à Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e à Secretaria 

Estadual de Saúde, nas primeiras 24 horas após o atendimento do paciente. É 

considerado suspeito todo caso no qual o indivíduo, independentemente da idade e 

da situação vacinal, apresentar febre e exantema maculopapular, que vem 

acompanhados de um ou mais dos seguintes sintomas: tosse e/ou coriza e/ou 

conjuntivite. Também, considera-se caso suspeito indivíduo que apresente história 

de viagem para região de risco nos últimos 30 dias, ou ainda contato com alguém 

que viajou para região de risco no mesmo período (BRASIL, 2019). 

Os casos confirmados, por sua vez, são casos suspeitos que obtêm sua 

confirmação a partir de pelo menos um desses critérios: laboratorial ou vínculo 

epidemiológico. A confirmação laboratorial se dá através de exame laboratorial com 

resultado “reagente” ou “soropositivo para IgM” e a análise clínica epidemiológica 

que indica confirmação de sarampo. A análise dos casos IgM positivos ou reagentes 

para o sarampo deve ser realizada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 

Secretaria de Estado de Saúde (SES) e Secretaria de Vigilância em Saúde do 

Ministério da Saúde (SVS/MS). Já o vínculo epidemiológico se deve ao contato do 

indivíduo que é caso suspeito com um ou mais casos de sarampo confirmados por 

exame laboratorial, e apresentou os primeiros sintomas da doença entre 7 e 18 dias 

da exposição ao contato (ibid).  

A vacinação contra o sarampo foi introduzida no país nos anos de 1967 e 

1968, porém não foi utilizada de forma contínua até que o Programa Nacional de 

Imunização (PNI) foi criado, em 1973. O sarampo apresentava comportamento 

endêmico até o ano de 1990, apresentando epidemias a cada dois ou três anos. Em 

1992, houve a instituição do Plano Nacional de Eliminação do Sarampo. A partir de 
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1994, os países das Américas estabelecem a redução da morbidade e mortalidade 

por sarampo como meta, e o objetivo da eliminação do sarampo no continente até 

2000. A cobertura vacinal do Brasil chegou a alcançar 96,7%, porém não se 

manteve alta em todos os municípios brasileiros e a doença reemergiu em 1997 

(MELLO et al., 2014; FAVERSANI; KUPEK; WESTRUPP, 2005). 

No entanto, a partir de 2000 ocorreram apenas casos importados ou 

relacionados aos casos importados no Brasil. Surtos de sarampo foram registrados 

no ano de 2015, tendo ocorrido nos estados do Ceará (211 casos), São Paulo (dois 

casos) e Roraima (um caso). Em 2016, o Brasil recebeu o certificado de eliminação 

da circulação do vírus do sarampo pela Organização Mundial da Saúde e a região 

das Américas foi declarada livre de sarampo. (BRASIL, 2019; MELLO et al., 2014). 

A reemergência do sarampo no Brasil vem sendo associada à importação de 

casos e à baixa cobertura vacinal. Em 2017, ocorreu um intenso movimento 

migratório da Venezuela para outros territórios, devido à situação socioeconômica e 

política do país. Contribuiu-se assim para a propagação do vírus para outras áreas 

geográficas, e houve o surgimento de surtos na região Norte brasileira no ano de 

2018. Em dezembro de 2019, segundo boletim epidemiológico do Ministério da 

Saúde, foram notificados 57.619 casos suspeitos de sarampo, dentre estes foram 

confirmados 13.489 casos nas cinco regiões do Brasil. O estado do Rio de Janeiro, 

neste período, apresentava 119 casos confirmados em 12 municípios (BRASIL, 

2019). 

No ano de 2020, o surto de sarampo permaneceu nas cinco regiões 

brasileiras. Foram notificados 16.703 casos suspeitos de sarampo, no período de 

janeiro a dezembro de 2020, dentre esses 8.419 casos confirmados. O estado do 

Rio de Janeiro apresentou grande concentração dos casos de sarampo, com 1.347 

casos confirmados neste período, distribuídos por 34 municípios, tendo ocorrido 

também um óbito (BRASIL, 2020). 

A vacinação contra o sarampo se dá na rede pública pela vacina tríplice viral, 

que imuniza também contra a caxumba e a rubéola, e há disponibilidade também da 

vacina tetra viral (proteção contra sarampo, caxumba, rubéola e varicela). A 

vacinação de rotina deve ser feita em duas doses, aos 12 e aos 15 meses de idade 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE IMUNIZAÇÕES; SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

INFECTOLOGIA; SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2018). 
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Em situação de surto, a vacinação de bloqueio é prevista pelo sistema de 

vigilância epidemiológica em conjunto com a equipe de imunizações a fim de 

interromper a cadeia de transmissão do sarampo. Deve ser executada 

preferencialmente até 72 horas após a notificação de um caso. Nessa situação, 

lactentes a partir de 6 meses deverão ser vacinados com a tríplice viral. No entanto, 

essa dose não deve anular a administração das doses do esquema de rotina, e o 

lactente seguirá recebendo as doses dos 12 e 15 meses de idade. Contatos acima 

de 50 anos sem comprovação do recebimento de nenhuma dose de vacina contra o 

sarampo deverão receber uma dose da vacina tríplice viral (BRASIL, 2019). 

 

 

1.1 OBJETO DE ESTUDO 

 

Cobertura vacinal contra o sarampo nos municípios do estado do Rio de Janeiro. 

 

1.2 QUESTÃO NORTEADORA      

 

As questões norteadoras do estudo são: 

● Qual a cobertura vacinal do sarampo no estado do Rio de Janeiro de 2013 

a 2020? 

● Observa-se alguma relação entre a cobertura de ESF e a cobertura 

vacinal do sarampo no estado do Rio de Janeiro de 2013 a 2020? 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

A vacinação, seja em ações de intensificação de rotinas, de bloqueio ou em 

campanhas, é a principal medida de prevenção e controle do sarampo, sendo 

complementada pela vigilância epidemiológica, visando o planejamento de ações 

para interrupção a cadeia de transmissão da doença (BRASIL, 2019; DE MORAES 

et al., 2003).  

Com uma onda mundial crescente de movimentos anti-vacinação e a 

reemergência do sarampo no Brasil e em outros países, o desenvolvimento de 

ações, atividades e estratégias que promovam a manutenção de elevadas taxas de 
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cobertura vacinal de forma adequada contribuem para eliminação e controle dessa e 

de outras doenças infectocontagiosas.       

O profissional enfermeiro (a) possui um papel determinante nessa tarefa, sendo 

responsável pela coordenação e supervisão da sala de vacina e agente educador 

em saúde, além do seu papel no planejamento de ações em saúde (FRADE et al., 

2017; SOUSA et al., 2003).  

Face ao exposto, destaca-se a relevância em se estudar esse tema atual e de 

extrema importância para a saúde pública nacional e mundial. 

 

1.4 OBJETIVOS      

      

O objetivo geral deste trabalho é: 

● Descrever a cobertura vacinal do sarampo no estado do Rio de Janeiro 

segundo regiões metropolitanas nos anos de 2013 a 2020. 

 

O objetivo específico desta pesquisa é: 

● Descrever a relação entre a cobertura vacinal de sarampo e a cobertura 

de ESF do estado do Rio de Janeiro (2013 a 2020); 
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2. METODOLOGIA 

 

2.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo ecológico descritivo no qual as unidades de análise são 

os municípios do Rio de Janeiro. Este estudo, também chamado de estudo de 

correlação, apresenta grupos de pessoas como unidades de análise, em vez de 

indivíduos. Busca-se, através deste tipo de estudo, gerar hipóteses sobre alguma 

população, realizar comparações entre populações distintas ou ainda comparar a 

mesma população em diferentes recortes temporais. (BONITA; BEAGLEHOLE; 

KJELLSTROM, 2010). 

 

2.2 PERÍODO DE ESTUDO 

 

O período de estudo compreende os anos de 2013 a 2020, uma vez que a 

partir do ano de 2013 há disponibilidade de dados referentes à cobertura vacinal da 

segunda dose da tríplice viral, sendo esta a dose que completa o esquema vacinal 

estabelecido pelo PNI. 

 

2.3 LOCAL DE ESTUDO 

 

As unidades de análise são os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. O 

Rio de Janeiro (RJ) apresenta uma extensão territorial de 43.693 km² e população 

estimada de 17.366.189 pessoas. Este estado apresenta taxa de mortalidade infantil 

em 12,6 e taxa de mortalidade materna em 86,4. Divide-se em 9 regiões político-

administrativa, sendo esta divisão a mesma para suas Regiões de Saúde, que são: 

Região Metropolitana I (12 municípios), Região Metropolitana II (7 municípios), 

Região da Baía da Ilha Grande (3 municípios), Região do Médio Paraíba (12 

municípios), Região Centro-Sul Fluminense (11 municípios), Região Serrana (16 

municípios), Região das Baixadas Litorâneas (9 municípios), Norte Fluminense (8 

municípios) e Região Noroeste Fluminense (14 municípios). A maior parte da 

população concentra-se nas regiões Metropolitana I, com 10.542.254 habitantes, 

Metropolitana II com 2.131.058 habitantes e Serrana com 976.775 habitantes (SES-

RJ, 2020).  
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2.4 FONTE DE DADOS 

 

Os dados de cobertura vacinal da vacina tríplice viral foram extraídos do 

Tabnet, um tabulador de dados do Sistema Único de Saúde, integrado ao DATASUS 

(Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde). Nas informações de 

saúde sobre Assistência em Saúde, foi selecionada a opção de Imunizações - 

Cobertura. Para visualização da tabela com as informações, foi selecionada a opção 

Município em “Linha”, e Imuno em “coluna”. A medida selecionada foi Cobertura 

Vacinal. Nas seleções adicionais disponíveis, a Unidade de Federação selecionada 

foi o Rio de Janeiro, e o tipo de Imuno selecionado foi Tríplice Viral D1 e Tríplice 

Viral D2. 

Os dados referentes às imunizações são provenientes do Sistema de 

Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI). 

 

2.5 VARIÁVEIS 

 

As variáveis abordadas nesta pesquisa são: Indicador de cobertura vacinal 

para a tríplice viral e Indicador de cobertura da Estratégia de Saúde da Família 

(ESF). 

 A fórmula de cálculo da cobertura vacinal é o número de doses aplicadas da 

dose indicada (2ª dose, no caso da vacina tríplice viral) dividida pela população alvo, 

multiplicado por 100 (DATASUS, 2019). 

O indicador de cobertura de ESF, por sua vez, é um percentual da população 

coberta pelas equipes em relação à população do município. A estimativa de 

população cobertas pela ESF é calculada através da seguinte fórmula: Número de 

ESF x 3.450 / População do Censo Demográfico da Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). O número 3.450 é igual ao número médio de 

pessoas acompanhadas por uma equipe de ESF (BRASIL, 2016; RIO DE JANEIRO, 

2020). 

 

2.6 ANÁLISE E APRESENTAÇÃO DOS DADOS 

 

A análise estatística foi realizada através do plano de Faversani, 2003: 

municípios com coberturas vacinais de 95% e mais (ideal), 90 a 95% (alta), 80 a 
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90% (média), 60 a 80% (baixa) e abaixo de 60% (extremamente baixa) para a vacina 

tríplice viral, anualmente, no período de 2013 a 2020. Os anos de 2010 a 2012 não 

foram incluídos, uma vez que apenas as porcentagens da primeira dose da vacina 

tríplice viral estavam disponíveis no Tabnet - não havia informação disponível sobre 

a segunda dose para esses anos. 

Os dados foram armazenados em planilhas do Microsoft Excel, versão 2010, 

sendo representados em tabelas e gráficos. 

 
 
 

2.7 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Visto que se trata de uma pesquisa que não envolve seres humanos e utiliza 

apenas dados disponíveis a acesso público e irrestrito, não foi necessário que este 

estudo não fosse submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 SARAMPO      

 

3.1.1 ASPECTOS CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS 

 

O sarampo é uma doença infecciosa aguda, causada por um vírus do tipo RNA 

fita simples negativa e envelopado, do gênero Morbillivirus, da família 

Paramyxoviridae e da ordem Mononegavirales. Possui disseminação oral, através da 

tosse ou espirro de indivíduos infectados, sendo considerada extremamente 

contagiosa. É transmissível cerca de 4 dias antes do aparecimento de exantema, e 

até 4 dias depois desse aparecimento. Pode ser transmitida, ainda, pela dispersão 

de gotículas com partículas virais no ar em ambientes fechados, uma vez que o vírus 

permanece ativo e contagioso até 2 horas no ar ou em superfícies (BRANCO; 

MORGADO, 2019; MELLO et al., 2014). 

Por ser altamente contagioso, o vírus do sarampo pode causar surtos em 

populações com menos de 10% das pessoas suscetíveis à doença. A transmissão é 

exclusivamente interpessoal, portanto, a manutenção do vírus em populações se dá 

através de cadeias ininterruptas de infecções agudas. Essas características fazem 

com que o sarampo seja uma doença possível de ser eliminada, visto que há uma 

vacina contra o vírus que apresenta eficiência e segurança (BAPTISTA, 2018).  

O vírus do sarampo apresenta circulação mundial e oito classes (A-H) que 

podem ser subdivididas em 24 genótipos. A distribuição de cada genótipo apresenta 

um padrão geográfico - o genótipo A, por exemplo, tem circulado pelos Estados 

Unidos, Reino Unido, Rússia, China e Argentina durante os últimos 20 anos (LI, 

2014). Antes do desenvolvimento da vacina, aproximadamente 130 milhões de 

casos ocorriam a cada ano no mundo (OMS, 2009). 

 A ocorrência de mortes por sarampo diminuiu cerca de 84% nos últimos anos, 

mundialmente. Em 2000, eram 550.100 mortes enquanto, em 2016, foram 89.780. 

No entanto, a doença ainda é comum em muitos países em desenvolvimento – 

particularmente, em regiões da África e Ásia. Aproximadamente 7 milhões de 

pessoas foram afetadas pelo sarampo em 2016. A grande maioria de mortes devido 

à doença (mais de 95%) ocorre em países com uma infraestrutura inadequada de 

saúde e baixa renda per capita (OMS, 2018).  
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O sarampo representa uma importante causa de hospitalização, morbidade e 

mortalidade na infância e em gestantes. Gestantes infectadas são mais propensas a 

apresentarem complicações de pneumonia e morrer do que as gestantes não 

infectadas. A doença também apresenta relação com morbidade e mortalidade fetais 

mais elevadas, o que leva a um risco mais alto de aborto espontâneo, baixo peso ao 

nascer, prematuridade e necessidade de internação em unidade de tratamento 

intensivo neonatal em comparação a fetos de gestantes não infectadas (XAVIER et 

al., 2019). 

O vírus penetra através das vias aéreas superiores e inicia o período de 

incubação, geralmente assintomático e com duração de 10 a 14 dias. Após essa 

etapa, inicia-se o período prodrômico, com duração de dois a quatro dias e no qual 

ocorre o auge da transmissão. Neste período, há o aparecimento de sinais e 

sintomas como febre (38˚C a 40˚C), mal-estar, anorexia, conjuntivite, coriza e tosse. 

Manchas de Koplik, que são patognomônicas da doença, surgem nesse período e 

constituem manchas na frente de dentes molares, na mucosa oral (BRANCO; 

MORGADO, 2019; MELLO et al., 2014).  

Essas manchas aparecem aproximadamente 48 horas antes do início do 

exantema, podendo se espalhar pela mucosa bucal e labial. Conforme o exantema 

maculopapular se inicia, as manchas de Koplik vão perdendo a intensidade e 

desaparecem em cerca de 2 dias. O exantema, por sua vez, não vem acompanhado 

de prurido, e se inicia na face e pescoço e progride para os braços e tórax e para as 

extremidades distais. Ocorre melhora clínica em aproximadamente 48 horas após 

surgimento do exantema, e em cerca de 3 dias o mesmo começa a descamar-se 

(ibid). 

A persistência da febre por mais de 3 dias após o aparecimento do exantema é 

um sinal de complicação da doença. Complicações comuns são infecções 

respiratórias, otites, doenças diarreicas e doenças neurológicas. A pneumonia é uma 

complicação comum principalmente em jovens malnutridos e imunocomprometidos e 

em crianças com deficiência de vitamina A. Uma complicação mais rara e grave do 

sarampo é a encefalomielite aguda disseminada, caracterizada por lesões no 

sistema nervoso central. O paciente com esta complicação apresenta como sinais e 

sintomas febre, dor de cabeça, ataxia e convulsões (BRASIL, 2019; XAVIER et al., 

2019). 
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3.1.2 HISTÓRIA DO SARAMPO NO BRASIL 

 

Precedendo o desenvolvimento da vacina, comumente os surtos de sarampo 

ocorriam ao final do inverno e início da primavera em locais com clima temperado. 

Em locais com clima tropical, como o Brasil, estes surtos ocorriam principalmente 

nas estações secas. Esta natureza sazonal do sarampo refletia os altos níveis de 

aglomeração de contatos ou densidade populacional; nos países desenvolvidos, 

corresponde ao calendário escolar público, e em climas tropicais corresponde à 

migração anual de trabalhadores agrícolas. A dimensão dos surtos variava com uma 

periodicidade de dois a cinco anos, durante os quais indivíduos suscetíveis de várias 

coortes de nascimentos se acumulavam em número suficiente para sustentar 

grandes surtos (BAPTISTA, 2018). 

 No Brasil, até o final da década de 70, o sarampo era uma das principais 

causas de óbito, dentre as doenças infectocontagiosas, em crianças menores de 5 

anos devido às complicações, especialmente a pneumonia. Apesar da vacina ter 

sido introduzida no Brasil na década de 60 e se tornado uma doença de notificação 

compulsória em 1968, apenas a partir de 1980 ocorreu um declínio gradativo no 

registro de óbitos por sarampo. Na década de 80, houve 15.630 mortes por esta 

doença. Esta redução foi consequência de uma maior cobertura vacinal e melhor 

assistência médica pediátrica (DOMINGUES et al., 1997; BRASIL, 2009). 

Na década de 90 o número de óbitos prosseguiu decaindo, marcaram-se 822 

óbitos, um vigésimo do número da década anterior. Até o ano de 1991, o Brasil já 

havia enfrentado nove epidemias desta doença, sendo em média uma a cada dois 

anos. Foi adotada, no ano seguinte, uma meta de eliminação da doença para o ano 

2000. No entanto, em 1997, após quatro anos de controle, houve o ressurgimento de 

casos. Para que a meta de erradicação fosse alcançada, implementou-se o Plano de 

Ação Suplementar de Emergência contra o Sarampo, e um técnico de vigilância do 

sarampo foi designado para cada estado (BRASIL, 2009). 

No ano 2000, houve um surto com 15 infectados e entre 2001 e 2005, 

ocorreram 10 casos da doença no Brasil. No entanto, foi constatado que esses 

casos eram casos importados ou relacionados aos casos importados no Brasil. No 

ano de 2006, no estado da Bahia, ocorreram 57 casos confirmados, sem fonte 

primária de infecção identificada. Já no ano de 2015, ocorreram surtos nos estados 

do Ceará (211 casos), São Paulo (dois casos) e Roraima (um caso) (BRASIL, 2009, 
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2019). 

 O Brasil recebeu o certificado de eliminação da circulação do vírus do 

sarampo pela Organização Mundial da Saúde em 2016, quando toda a região das 

Américas foi declarada livre de sarampo. Em 2017, havendo migrações da 

Venezuela para outros territórios, o vírus do sarampo se propagou para outras áreas 

geográficas. Como consequência, ocorreram surtos na região Norte brasileira no ano 

de 2018. A disseminação da doença prosseguiu no ano de 2019, sendo confirmados 

cerca de 15.914 casos de sarampo neste ano, dentre 61.293 casos suspeitos. Esta 

situação de emergência de sarampo vem sendo associada à importação de casos e 

à baixa cobertura vacinal (BRASIL, 2018, 2019; MELLO et al., 2014). 

No período de 29 de dezembro de 2019 a 12 de setembro de 2020, mais 

15.734 casos de sarampo foram notificados, desses sendo confirmados 7.939 casos 

(BRASIL, 2020). 

 

3.2 PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO (PNI) 

 

O PNI é responsável pela organização da política nacional de vacinação da 

população brasileira, sendo o coordenador de uma relevante intervenção de Saúde 

Pública de caráter universal - a vacinação. Contribuiu, assim, para a redução da 

morbidade e mortalidade não apenas pelo sarampo, mas por diversas doenças 

transmissíveis no Brasil. A criação do PNI possibilitou que o papel do Ministério da 

Saúde se fortalecesse na organização e coordenação das ações de vacinação que 

já eram realizadas há várias décadas e haviam sido responsáveis pela erradicação 

da varíola, cujo último caso registrado no Brasil foi em 1971 (SILVA JUNIOR, 2000). 

A organização das ações de vacinação conferidas pelo programa busca 

assegurar a uniformidade do calendário vacinal, a introdução sustentável de novas 

vacinas, a padronização técnica, e a adoção de estratégias como a combinação de 

vacinação de rotina com campanhas de vacinação. O PNI alcançou êxitos que 

fizeram dele um programa de Saúde Pública de referência para vários países. Em 

2011, uma campanha de seguimento para manter o sarampo eliminado realizou a 

vacinação de 16,7 milhões de crianças de um a sete anos de idade e alcançou uma 

cobertura de 98,5% (SILVA JUNIOR, 2000). 

A vacina contra o sarampo foi introduzida no Brasil nos anos de 1967 e 1968, 

sendo utilizada de maneira descontínua até o ano de 1973, quando foi criado o 
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Programa Nacional de Imunização. O país enfrentou nove epidemias até 1991, 

sendo uma a cada 2 anos em média. Foi implantado, então, em 1992, o Plano 

Nacional de Eliminação do Sarampo. Seu marco inicial foi a realização da primeira 

campanha nacional de vacinação contra a doença. A meta de eliminação do 

sarampo para o ano 2000 foi adotada (BRASIL, 2019). 

A vacina tríplice viral, que confere imunidade contra o sarampo (além de 

imunidade contra caxumba e rubéola), é uma das vacinas disponibilizadas à 

população através do PNI, e compõe o calendário de vacinação da criança. Na 

rotina dos serviços de saúde, a vacinação contra o sarampo deve ser realizada 

conforme as indicações do Calendário Nacional de Vacinação vigente (BRASIL, 

2019; DOMINGUES; TEIXEIRA, 2013). 

A primeira dose da vacina tríplice viral deve ser administrada aos 12 meses 

de idade; A segunda dose deve ser administrada através de dose única da vacina 

tetra viral (imunidade contra sarampo, caxumba, rubéola e varicela) aos 15 meses 

de idade. A vacina tetra viral pode ser administrada até os 4 anos, 11 meses e 29 

dias de idade. Após esta faixa etária, completar o esquema com a vacina tríplice 

viral. As vacinas, tríplice viral e varicela (monovalente) podem ser utilizadas em 

substituição à tetra viral, quando houver indisponibilidade desta vacina (ibid). 

A vacina tríplice viral é também administrada em adolescentes e adultos que 

não foram vacinados previamente: mulheres de 12 a 49 anos sem comprovação de 

vacinação anterior e em homens até 39 anos. É recomendada uma dose da vacina 

em adultos nascidos depois de 1960, sem comprovação de nenhuma dose. No 

entanto, em gestantes a aplicação da vacina não é recomendada (SÃO PAULO, 

2010). 

 

 

 3.3 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE 

 

Um Sistema de Informação em Saúde (SIS) é definido pela Organização 

Mundial da Saúde como um mecanismo de coleta, processamento, análise e 

transmissão da informação necessária visando o planejamento, organização, 

operação e avaliação dos serviços de saúde. Através desse mecanismo, há 

contribuição para a melhora da qualidade de assistência e maior produtividade 

(BITTAR et al., 2018; PINHEIRO et al., 2016, PINHO et al., 2015). 
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Os SIS federais diversos existentes no Brasil foram instituídos tendo como 

objetivo o uso voltado para os governos federais ou estaduais, sendo que o papel de 

coleta de dados ficava sob responsabilidade dos municípios. As informações, 

inicialmente, eram subutilizadas e os municípios permaneciam afastados do 

processo de planejamento e da formulação de políticas públicas, tendo pouca 

autonomia. A Norma Operacional Básica do SUS de 1996 (NOB/SUS 01/96) 

aumentou a responsabilidade dos municípios em relação à tomada de decisão nas 

ações em seu território. Aumentou-se, assim, a necessidade de informação confiável 

disponível para ser o subsídio da gestão em saúde (PINHEIRO et al., 2016). 

Desta forma, houve implementação de SIS diversos pelo Ministério da Saúde 

e a sua utilização é obrigatória em todos os estados e municípios, tornando-os 

instrumentos utilizados para a gestão do Sistema Único de Saúde. Esta gestão 

envolve necessidades como o monitoramento de situações de risco, para o controle 

de produtividade e repasse de recursos financeiros. As informações disponíveis 

também se tornam subsídio para elaboração e avaliação de políticas públicas (ibid.) 

As principais funções de um sistema de informação em saúde envolvem a 

organização da produção de informações compatíveis com as necessidades dos 

níveis de atenção à saúde, assim promovendo avaliação permanente das ações 

executadas e do impacto destas ações. Sua contribuição para o desenvolvimento 

dos profissionais de saúde reflete na construção de uma consciência sanitária 

coletiva e exercício da cidadania, além de aproximar cidadão e instituição de saúde 

(PINHO et al., 2015).  

Para o provimento da informação em saúde foi criado, e formalizado pelo 

decreto 100 de 16/04/1991, o Departamento de Informática do SUS – o DATASUS. 

Atualmente, esse sistema é considerado como um dos mais completos do mundo 

pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e Organização Pan-Americana de 

Saúde (OPAS), e se estruturou de modo que se apresenta através de vários 

sistemas e aplicativos, divididos em categorias diversas (LIMA et al., 2015). 

Os sistemas e aplicativos criados pelo DATASUS fornecem dados e 

ferramentas de trabalho ao Ministério da Saúde e abrangem diferentes âmbitos em 

relação à demanda. Como exemplo, pode-se citar o SIAB - Sistema de Informação 

da Atenção Básica, que realiza coleta de dados de doenças, situação de moradia, 

condições sanitárias referente ao território circunscrito. Assim, permite a implantação 

de ações do Programa de Saúde da Família e avaliação dessas ações. Há também 
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os sistemas SISCOLO/SISMAMA - referente a informações epidemiológicas sobre 

câncer do colo de útero e de mama. Em se tratando de imunizações, destaca-se o 

SI/PNI (ibid). 

 

3.3.1 SI-PNI 

 

O SI-PNI é o sistema epidemiológico do Sistema de Imunização/Programa 

Nacional de Imunização, desenvolvido pelo Programa Nacional de Imunização em 

parceria com o DATASUS (Departamento de Informática do Sistema Único de 

Saúde). Antes de seu surgimento, os municípios realizavam suas ações de 

imunização e após o registro das informações sobre doses aplicadas, enviavam o 

quantitativo total ao Ministério da Saúde através do Sistema de Informação de 

Avaliação do Programa de Imunização (SI/API), e, posteriormente, através do 

Sistema de Informação de Avaliação do Programa de Imunizações versão WEB 

(APIWEB) (LIMA et al., 2015; BRASIL, 2018).  

A necessidade do desenvolvimento do SI-PNI se deu devido aos dados 

enviados pelos sistemas anteriores não permitirem a avaliação de algumas 

informações relevantes sobre os usuários vacinados. Informações como local de 

residência (uma vez que, apesar de os dados se referirem a pessoas vacinadas no 

município, pessoas de outros municípios também poderiam ser vacinadas) e 

adequações de esquema vacinal, por exemplo, não eram computadas 

adequadamente. Dessa forma, com o desenvolvimento e uso do SI/PNI, houve uma 

mudança para a entrada de dados individuais e por procedência, permitindo o 

acompanhamento do usuário vacinado em diversos lugares do Brasil e sua 

localização através dos dados cadastrados (BRASIL, 2018). 

A coleta de dados e registro de informações neste sistema abrange as doses 

vacinais aplicadas, movimento de imunobiológicos utilizados, notificação de agravos, 

cobertura vacinal e taxa de abandono de usuários à imunização. Dessa forma, é 

possível avaliar o impacto das ações de vacinação na comunidade atendida. 

Registram-se todas as doses das crianças de zero a cinco anos (CARVALHO et al., 

2018).  

O SI-PNI tem como objetivo fundamental possibilitar uma avaliação dinâmica 

do risco quanto à ocorrência de surtos ou epidemias, uma vez que os gestores 

envolvidos avaliam o registro dos imunos aplicados e do quantitativo populacional 



26 
 

vacinado. Estes dados são agregados por faixa etária, em determinado período e em 

determinada área geográfica. Também possibilita que os administradores 

responsáveis controlem o estoque de imunobiológicos necessário para as ações 

(DATASUS, 2020). 

 

 3.4 ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) 

 

Em 1994, o Ministério da Saúde (MS) criou o Programa de Saúde da Família 

(PSF), que mais adiante recebeu o nome de Estratégia Saúde da Família (ESF), 

para incorporá-lo à Atenção Primária à Saúde (APS) do Sistema Único de Saúde. O 

modelo assistencial havia sido reformulado, havendo implantação de equipes 

multiprofissionais e multidisciplinares em unidades básicas de saúde (UBS) de 

diversos territórios, com foco na promoção da saúde, prevenção de doenças e 

recuperação de agravos (BORGES; DOS SANTOS; FISCHER, 2019). 

A ESF trata-se de uma proposta com dimensões técnica, política e 

administrativa diferenciadas, uma vez que é pautada no princípio da vigilância à 

saúde, na multidisciplinaridade da assistência e na integralidade do cuidado sobre a 

população residente na área de abrangência das unidades de saúde. Seu modelo de 

assistência é centrado em equipes de saúde, e sua gestão é realizada pelos 

municípios, trazendo assim mudanças contribuintes ao processo de 

descentralização (BRASIL, 1998; COSTA, 2016). 

A unidade de Saúde da Família é a porta de entrada do sistema local de 

saúde e trabalha com a definição de um território de abrangência - ou seja, 

responsabiliza-se por usuários de determinada área delimitada. Uma equipe básica 

da ESF, que atuará na unidade de Saúde da Família, é composta por um 

enfermeiro, um médico, um a dois técnicos de enfermagem e quatro a seis agentes 

comunitários de saúde (ACS), sendo que o número de equipes depende do número 

de famílias vinculadas à unidade. Além desses profissionais, outros podem ser 

incorporados às unidades básicas, a depender das demandas e peculiaridades do 

serviço de saúde local (BRASIL, 1998; COIMBRA et al., 2005). 

Um dos principais objetivos da ESF é propagar práticas de saúde que 

integrem ações individuais e coletivas. Utiliza-se, para isto, o enfoque de risco como 

método de trabalho, o que contribui para que os recursos sejam aproveitados de 

maneira ideal e também para que sejam adequados às necessidades da população. 
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Espera-se que o profissional atuante na ESF tenha a capacidade de planejar, 

organizar, desenvolver e avaliar ações voltadas a essas necessidades da 

comunidade, realizando uma articulação entre os setores envolvidos na Promoção 

da Saúde. Além disto, o profissional é orientado a conhecer a realidade das famílias 

sob sua responsabilidade, estabelecendo vínculos e facilitando a identificação e o 

atendimento dos problemas de saúde da comunidade (BRASIL, 2000; BORGES; 

DOS SANTOS; FISCHER, 2019).  

Sendo a ESF uma estratégia de reorganização da atenção básica no Brasil, 

em acordo com os princípios do SUS, as equipes envolvidas desempenham 

atividades variadas. Estas atividades incluem a participação no processo de 

territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe e a realização do 

cuidado da população adscrita. Este cuidado pode ser necessário não apenas no 

âmbito da unidade de saúde mas também no domicílio e espaços comunitários. 

Outra atividade de extrema relevância desempenhada pela equipe de ESF é a busca 

ativa e notificação de doenças, agravos de notificação compulsória e situações de 

importância local (BRASIL, 2012). 

A vacinação também está inserida na Atenção Básica, devendo ser 

desenvolvida por uma equipe de enfermagem capacitada, uma vez que esta é uma 

ação rotineira nos serviços de saúde e que impacta as condições de saúde da 

comunidade. Cabe à equipe de saúde a compreensão da situação epidemiológica 

do território, o acompanhamento da cobertura vacinal das crianças da sua área e o 

controle e a busca ativa dos faltosos através do acompanhamento dos relatórios 

oferecidos pelo SI-PNI ou pelo arquivo de vacinação da unidade de saúde (UNA-

SUS/UFMA, 2017). 

Para obter a estimativa de cobertura populacional de equipes de saúde da 

família em determinado território, podendo esta estimativa ser calculada para o 

Brasil, suas regiões ou ainda unidades federativas, utiliza-se o indicador Cobertura 

populacional de ESF. Este indicador é um percentual estimado da população coberta 

por essas equipes, em relação à estimativa populacional. A estimativa de população 

coberta pela ESF é obtida através do seguinte cálculo:  

Número de ESF x 3.450 / População do Censo Demográfico da Fundação Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com limitador de cobertura de 100%. 

Em que 3.450 = número médio de pessoas acompanhadas por uma equipe de ESF 

(BRASIL, 2016; RIO DE JANEIRO, 2020).  
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Um indicador de cobertura populacional de ESF associa-se a melhores 

condições de saúde da população, queda da mortalidade infantil, maior cobertura 

vacinal, redução da desnutrição e maior número de consultas pré-natal (NEVES et 

al., 2018). 
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4. RESULTADOS 

 

 O estado do Rio de Janeiro apresenta grande heterogeneidade entre os 

valores de coberturas vacinais dos seus 92 municípios ao longo do período de 

estudo. As médias de cobertura vacinal em relação D2 (segunda dose da vacina 

tríplice viral) - dose de grande relevância uma vez que completa o esquema vacinal 

estabelecido pelo calendário de imunizações vigente - apresentam-se, em sua 

maioria, expressivamente abaixo do recomendado, com exceção do ano de 2014.  

 

Gráfico 1 - Média anual da cobertura vacinal da segunda dose (D2) da tríplice viral 

nos municípios do estado do Rio de Janeiro. 2013-2020. 

 

 

Fonte: DATASUS, 2021. 

 

Observa-se menor estabilidade da CV nas porcentagens ideais, destacando-

se os números expressivos de municípios com CV nos intervalos “baixa” e 

“extremamente baixa”.  

 

 

 



30 
 

Tabela 1 - Classificação das coberturas vacinais da segunda dose (D2) dos 

municípios do estado do Rio de Janeiro. 2013-2020.  

 

 

Fonte: DATASUS, 2021. 

  

Em 2013, apenas 11,95% dos municípios apresentaram CV de 95% ou mais, 

contrastando com cerca de 81,57% apresentando CV na classificação de baixa ou 

extremamente baixa. Esta situação se inverte em 2014, com 55,43% dos municípios 

apresentando CV ideal e apenas 13 municípios, o que representa 14,13%, 

apresentando CV baixa ou extremamente baixa, sendo esta a menor porcentagem 

nessa classificação dentre os anos analisados. Já em 2015, 42,4% dos municípios 

apresentaram CV ideal, enquanto 29,35% apresentaram CV baixa ou extremamente 

baixa. 

No ano de 2016, a porcentagem de municípios apresentando CV ideal caiu 

para 20,65%, enquanto a porcentagem mais expressiva é a de municípios com CV 

na faixa de classificação baixa e extremamente baixa - 57,61%, o que representa 53 

municípios. 

Em 2017 o número de municípios apresentando CV ideal sofreu uma queda, 

indo para apenas 15,21% de municípios. Em contrapartida, o número de municípios 

apresentando CV baixa ou extremamente baixa aumenta, sendo esses 72,83% - o 

que representa 67 municípios. 

2018 e 2019 são anos que apresentam similaridades nos dados, ambos com 

18,48% (17 municípios) dos municípios dentro da classificação de CV ideal. A maior 

parte dos municípios, em ambos os anos, apresentaram CV nas classificações baixa 

ou extremamente baixa (63,04% dos municípios em 2018 e 59,78% em 2019). 
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Dentre os anos analisados, o ano de 2020 apresentou dados extremamente 

alarmantes. Apenas 4,34% dos municípios apresentaram CV dentro da porcentagem 

ideal neste ano, a menor porcentagem de municípios na classificação ideal dentre os 

anos analisados, que corresponde apenas a 4 municípios. Nas classificações de CV 

baixa ou extremamente baixa, tem-se a alarmante porcentagem de 88,05% dos 

municípios, o que representa 81 municípios. 

 

Gráfico 2 - Análise da quantidade de municípios do estado do Rio de Janeiro 

apresentando cobertura vacinal da segunda dose (D2) de tríplice viral nas 

classificações ideal ou alta. 2013-2020. 

 

 

Fonte: DATASUS, 2021. 

 

O gráfico abaixo demonstra a tendência de variação das quantidades de 

municípios apresentando CV baixa ou extremamente baixa no período de 2013 a 

2020, ou seja, a quantidade de municípios apresentando CV abaixo de 80% em 

cada ano. Pode-se observar que, neste espaço de 7 anos, a quantidade de 

municípios nessa situação em 2020 (81) se assemelha a alta quantidade de 2013 

(75), ano marcado por um surto de sarampo no Brasil. 

 

Gráfico 3 - Análise da quantidade de municípios do estado do Rio de Janeiro 

apresentando cobertura vacinal da segunda dose (D2) de tríplice viral nas 

classificações baixa ou extremamente baixa. 2013-2020. 
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Fonte: DATASUS, 2021. 

 

Tabela 2 - Classificação da CV da D2 de tríplice viral por região de saúde do estado 

do Rio de Janeiro. 2013-2020. 

 

 

 

Fonte: DATASUS, 2021 

 

Analisando a CV das regiões de saúde do estado, tem-se um panorama 

semelhante às análises quantitativas de municípios em certos anos, em relação à 

classificação das coberturas. No ano de 2013, de forma geral as coberturas vacinais 

de todas as regiões apresentaram-se na faixa baixa ou extremamente baixa, 

portanto todas inferiores a 80%. 
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A situação mudou no ano de 2014, no qual todas as CV por região de saúde 

encontram-se na faixa ideal ou alta, estando todas superiores a 90%. Em 2015, 

sustenta-se essa situação, com 6 regiões apresentando CV na faixa ideal ou alta. 4 

regiões (Médio-Paraíba, Metropolitana II, Norte e Serrana) que anteriormente 

apresentavam CV ideal passam a apresentar CV alta, e 3 regiões (Baía da Ilha 

Grande, Metropolitana I e Noroeste), saem das faixas de CV ideal ou alta e passam 

a apresentar CV média. Apenas a região Centro-Sul manteve a CV na faixa ideal, 

enquanto a única região que apresentou CV superior à estabelecida no ano de 2013 

foi a região da Baixada Litorânea, que passou a ter CV na faixa ideal. 

O ano de 2016 é marcado por uma queda geral da CV das regiões, com 7 

regiões apresentando CV na faixa baixa ou extremamente baixa, e apenas 2 regiões 

(Médio Paraíba e Serrana) com CV na classificação média. 

A situação no ano de 2017 se assemelha ao ano de 2016, uma vez que todas 

as regiões apresentaram CV na faixa baixa ou extremamente baixa. Sustenta-se 

uma queda no indicador na maioria das regiões, sendo que apenas as regiões do 

Noroeste e Norte Fluminense apresentam CV de valor superior à do ano anterior, e 

ainda assim esses valores se mantêm na faixa de CV baixa. 

Em 2018, houve ascensão notável dos valores de CV na maioria das regiões, 

sendo elas: Baía da Ilha Grande, Centro-Sul, Médio Paraíba, Metropolitana II, 

Noroeste e Norte. No entanto, 7 regiões mantiveram-se na faixa de CV baixa ou 

extremamente baixa. Destacam-se as regiões Médio Paraíba e Norte Fluminense 

por saírem da faixa de CV baixa, passando a apresentar valores de CV dentro do 

percentual de classificação “média”. 

2019 é um ano de heterogeneidade em relação aos valores de CV, havendo 

valores de CV de classificações bastante divergentes. Também é interrompida, 

neste ano, a queda generalizada nos valores de CV observada nos anos 

antecedentes. Majoritariamente, prevalece nas regiões a CV na faixa de 60 a 80% 

(baixa), havendo 6 regiões com CV nesta classificação. A região de Baía da Ilha 

Grande mantém CV na classificação extremamente baixa. A região Serrana é a 

única que passa a apresentar CV na faixa média, enquanto a região Metropolitana II 

singularmente passa a apresentar CV na faixa ideal. 

2020 mostra-se, assim como na análise por quantidade de municípios, um 

ano com dados alarmantes em relação a CV. Todas as regiões de saúde 

apresentaram CV abaixo de 60% neste ano, estando todas, portanto, na 
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classificação “extremamente baixa”. A CV maioria das regiões - 6 delas - não 

alcança nem mesmo o percentual de 45%.  

O indicador de cobertura populacional da ESF (Estratégia de Saúde da 

Família) quando elevado é associado à queda da mortalidade infantil, maior 

cobertura vacinal, diminuição da desnutrição e maior número nas consultas de pré-

natal - ou seja, melhoria nas condições de saúde da população no geral (NEVES et 

al., 2018). 

De 2013 a 2016, as médias aritméticas da cobertura de ESF nos municípios 

do estado do Rio de Janeiro mantiveram-se na faixa de 72% a 77,8%, como 

demonstra o gráfico abaixo. 

 

Gráfico 4 - Média anual da cobertura populacional da Estratégia de Saúde da 

Família (ESF) nos municípios do estado do Rio de Janeiro. 2013-2020. 

 

 

Fonte: DATASUS, 2021. 

 

Gráfico 5 - Comparação entre médias aritméticas anuais de cobertura populacional 

da ESF e de CV da D2 de tríplice viral da cobertura populacional nos municípios do 

estado do Rio de Janeiro. 2013-2020. 
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Fonte: DATASUS, 2021. 

 

 Observando o gráfico acima, pode-se notar que as médias mais baixas de 

cobertura de ESF ocorreram no ano de 2013 (72,00%) e 2020 (74,00%), sendo que 

para as médias de CV o mesmo ocorreu, apresentando o valor de 52,54% em 2013 

e 50,42% em 2020. No entanto, o terceiro menor valor de cobertura populacional de 

ESF foi apresentado no ano de 2014, enquanto este é o ano de maior média de CV. 

Sendo assim, não é possível estabelecer uma correlação diretamente a partir das 

médias anuais destes dois indicadores. É possível observar, também, que há uma 

maior variação nos valores do indicador de CV, uma vez que sua amplitude é de 

57,30, enquanto a amplitude entre os valores de cobertura de ESF fica é de apenas 

5,80. 

 

Tabela 3 - Média aritmética da CV para a D2 da tríplice viral, em ordem decrescente, 

nas regiões de saúde do estado do Rio de Janeiro. 2013-2020. 

 

Fonte: DATASUS, 2021. 
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Tabela 4 - Média aritmética da cobertura populacional de ESF (C ESF), em ordem 

decrescente, nas regiões de saúde do estado do Rio de Janeiro e média de CV para 

D2 da tríplice viral das respectivas regiões. 2013-2020. 

 

 

Fonte: DATASUS, 2021. 

 

 

Tabela 5 - Indicadores de cobertura populacional de ESF e de CV para a D2 da 

tríplice viral por região de saúde do estado do Rio de Janeiro. 2013-2020. 

 

Fonte: DATASUS, 2021. 

 

 Ao observar a cobertura populacional de ESF por região de saúde, nota-se 

uma maior amplitude nos valores em comparação às médias anuais do indicador. No 

ano de 2013, pode-se notar que apesar de 2 regiões (Baía da Ilha Grande e Centro-

Sul) apresentarem cobertura de ESF acima de 93%, este alto percentual de 

cobertura não se refletiu no indicador de CV - Baía da Ilha Grande e Centro-Sul 

apresentaram CV classificada como extremamente baixa neste ano. A região com o 

maior percentual de CV deste ano - Metropolitana I, com 76,71% - apresenta 

cobertura de ESF de apenas 35,32%, a segunda menor do ano dentre as regiões. 

 Em algumas regiões, neste ano, o valor dos indicadores foi semelhante, tendo 

apenas cerca de 10 pontos percentuais de diferença: Baixada Litorânea (cobertura 
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ESF 51,98%, CV 42,72%), Médio Paraíba (cobertura ESF 68,21%, CV 69,37), Norte 

Fluminense (cobertura ESF 22,07%, CV 27,84%). 

 Em 2014, os percentuais de cobertura de ESF em sua maioria não 

acompanharam a faixa de 90% ou mais dos percentuais de CV, havendo grande 

heterogeneidade no indicador de ESF entre as regiões. Apenas a região de Baía da 

Ilha Grande apresenta valores de cobertura de ESF e CV próximos (95,45% e 

97,93% respectivamente). Apesar de todos os percentuais de CV estarem inseridos 

na classificação alta, ou extremamente alta, nota-se que grande parte deles 

apresentam o indicador de cobertura de ESF com enorme diferença de pontos 

percentuais e de valor inferior ao da CV.  Neste ano, o percentual de cobertura de 

ESF aumentou em relação ao ano anterior em 8 regiões, havendo apenas uma 

queda discreta no indicador da região Centro-Sul (que passou de 93,65 para 92,25). 

 Do mesmo modo, 2015 apresenta percentuais de cobertura de ESF 

heterogêneos e com grande amplitude, enquanto os valores de CV deste mesmo 

ano mantêm-se na faixa de 83,39% a 99,62%, com discreta variação. É notável, 

novamente, a grande diferença de pontos percentuais entre os indicadores na 

maioria das regiões. Como exceção, tem-se 3 regiões: Baía da Ilha Grande 

(cobertura ESF 94,56%, CV 87,03%), Centro-Sul (cobertura ESF 92,40%, CV 

99,62%) e Noroeste (cobertura ESF 87,15%, CV 83,39%). Na maior parte das 

regiões, observou-se percentual de cobertura de ESF inferior ao de CV.  

Neste ano houve um aumento no percentual de cobertura de ESF, em relação 

a 2014, em 5 regiões: Centro-Sul, Médio Paraíba, Metropolitana I, Noroeste e Norte. 

Em 3 regiões, Baía da Ilha Grande, Baixada Litorânea e Região Serrana, houve um 

sutil decaimento neste indicador em 2015, inferior a 3 pontos percentuais.  

 Em 2016, enquanto os percentuais de CV sofrem queda generalizada, 

observa-se que a maioria das regiões (6 delas) apresentam cobertura de ESF 

superior ao ano de 2015. Mantém-se, no entanto, grande heterogeneidade de 

valores no indicador de ESF, e uma variação menor nos valores de CV. Para todas 

as regiões, nota-se uma diferença superior a 10 pontos percentuais entre os valores 

dos dois tipos de indicadores, indicando grande distância entre os percentuais. A 

região Serrana, por exemplo, apresenta o maior percentual de CV (86,68%), porém 

o segundo menor percentual de cobertura de ESF (45,25%) neste ano. A região 

Baixada Litorânea é a que apresenta menor diferença entre indicador de CV e 

indicador de cobertura ESF, sendo esta de 13,47 pontos percentuais. 
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 Em relação ao ano de 2015, em 2016 a quantidade de regiões com aumento 

no indicador de ESF é menor: apenas 5, enquanto 3 regiões (Baía da Ilha Grande, 

Serrana, Centro-Sul e Médio Paraíba) apresentaram diminuição neste percentual. 

 No ano de 2017, enquanto tem-se uma queda generalizada nos percentuais 

de CV, a única região que apresenta indicador de ESF com percentual inferior ao 

ano anterior é a de Baía da Ilha Grande. Em relação à proximidade de indicadores, 

as regiões Baixada Litorânea (cobertura de ESF 54,36%, CV 50,69%) e 

Metropolitana II (cobertura de ESF 67,40%, CV 62,28%) destacam-se por apresentar 

diferença menor que 6 pontos percentuais entre os indicadores. A região Norte, com 

maior CV (79,07%), é também a que apresenta menor cobertura de ESF, sendo 

apenas 31,66% neste ano. 

Já no ano de 2018, 5 regiões apresentaram cobertura de ESF maior em 

relação ao ano anterior, e foi mantida amplitude maior dos percentuais desta 

cobertura se comparada à amplitude da CV. Novamente, a região Norte apresenta a 

maior CV apresentou a menor cobertura de ESF neste ano, tendo os percentuais de 

85,33% e 34,88% para estes indicadores, respectivamente. 

2019 apresenta diminuição na cobertura de ESF, com exceção das regiões 

Baixada Litorânea e Metropolitana II que apresentam aumento sutil em pontos 

percentuais. A região Metropolitana II apresenta a maior CV, com 116,8%, 

contrastando com uma cobertura de ESF de 67,55%. 

2020, ano marcado pela queda no percentual de CV, apresenta situação 

semelhante em relação à cobertura de ESF: todas as regiões, com exceção da 

região Noroeste, sofreram queda no percentual deste indicador. No entanto, ainda 

se fizeram presentes percentuais de cobertura de ESF acima de 60%, o que não 

ocorre com os percentuais de CV, extremamente baixos. 
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5.  DISCUSSÃO 

 

 Os achados deste estudo indicam tendência decrescente da cobertura vacinal 

da tríplice viral dos municípios do Rio de Janeiro, que majoritariamente têm se 

mantido abaixo do ideal nos últimos seis anos e sofrem decaimento desde 2015. O 

estado do Rio de Janeiro, assim como outras unidades federativas, vem 

apresentando dificuldades em atingir as metas no quesito à imunização da 

população para erradicação do sarampo e outras doenças reemergentes. 

 Um fator que deve ser considerado para tal dificuldade é o movimento 

antivacina, incluído pela OMS como uma das dez maiores ameaças à saúde para 

saúde global, em um relatório de 2019. A resistência à vacinação apresenta motivos 

variados, como desconfiança da efetividade da vacina, preocupação com efeitos 

adversos ou até mesmo motivos religiosos.  

A facilidade e velocidade na disseminação de informações pode contribuir 

para esta resistência, uma vez que a veiculação rápida de notícias e relatos que 

associam vacinação a complicações de saúde. A tríplice viral, por exemplo, tem sido 

relacionada com autismo e meningites assépticas sem nenhuma comprovação 

científica, como aponta Chaves et al. (2020, apud Silva et al., 2015), o que gera 

diminuição na procura pela vacina e aumenta a insegurança de grupos em relação à 

vacinação. Figueredo et al. (2020) indica que o movimento antivacina implica em 

risco de reversão de todo o progresso alcançado para combater doenças 

imunopreveníveis.  

Sato (2018) ressalta que a hesitação vacinal - recusa em se vacinar ou seguir 

esquema vacinal, apesar da disponibilidade das vacinas e acesso aos serviços de 

saúde - pode resultar no aumento de surtos e na disseminação da doença entre 

grupos populacionais mais vulneráveis. Trata-se de um fenômeno descrito na 

literatura nos últimos anos, mas que ainda necessita ser melhor compreendido para 

que as medidas adequadas sejam tomadas, a fim de reduzir seu impacto negativo 

nos indicadores de vacinação. 

Almeida et al. (2020) aponta que a heterogeneidade vacinal pode ser 

observada dentro de um mesmo país, tendo sido esta característica já demonstrada 

pelo PNI e por estudos de diversos autores. As regiões e estados brasileiros tendem 

a apresentar coberturas variadas. Esta heterogeneidade também se faz presente em 
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estados, e pode ser notada nos municípios e nas regiões de saúde do estado do Rio 

de Janeiro. 

A região da Baía da Ilha Grande, a menor das nove regiões de saúde, é 

constituída pelos municípios de Mangaratiba, Angra dos Reis e Paraty. Faz limite 

com o estado de São Paulo, estando localizada ao sul do estado do Rio de Janeiro, 

Apresenta uma população residente que corresponde a 1,52% do total do estado, 

com distribuição irregular na sua área (em apenas 4,8% da extensão territorial). É 

uma região marcada por áreas insulares, o que dificulta o acesso da população aos 

serviços de saúde. A desarticulação intermunicipal é expressiva, podendo esta 

região ser comparada a um arquipélago (RIO DE JANEIRO, 2020) 

Outro fator que impacta no acesso aos serviços de saúde é a atividade 

turística nessa região - a população flutuante em feriados e período de alta 

temporada é maior que a população residente, o que ocasiona dificuldades no 

atendimento à saúde e infraestrutura (RIO DE JANEIRO, 2020). 

Isto se reflete nos indicadores, ao passo que essa região apresentou a menor 

média de CV, durante o período analisado, dentre todas as regiões. Seu percentual 

médio de CV ao longo dos anos foi de 56,65%. A região de Baía da Ilha Grande 

apresentou o menor percentual de CV dentre todas as regiões de saúde, nos anos 

2017, 2018 e 2019 - e manteve-se entre as duas regiões apresentando menor CV 

em 2015 e 2016. Em relação à classificação de seu indicador de CV, ao longo dos 

anos predominou a classificação “extremamente baixa”, estando presente em seis 

dos oito anos analisados. 

 Já a região da Baixada Litorânea é correspondente a 6,2% do território do 

estado do Rio de Janeiro. Apresenta extensa área rural e, assim como a região da 

Baía da Ilha Grande, é formada por municípios visados para atividade turística, 

sendo eles: Araruama, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Casimiro 

de Abreu, Iguaba Grande, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia e Saquarema. É 

marcada por problemas de infraestrutura e de abastecimento de água no verão, uma 

vez que estes problemas são consequência da rápida urbanização desta região (RIO 

DE JANEIRO, 2020). 

 Em relação à sua média de CV da tríplice viral entre 2013 e 2020, a Baixada 

Litorânea fica em penúltimo lugar em ordem crescente de médias, com CV de 

62,62% - a segunda menor dentre os municípios. Em seis anos, dentre os oito anos 

analisados, manteve-se entre as três regiões apresentando menor percentual de CV. 



41 
 

Durante esse período, seus percentuais de CV anuais se classificaram como baixa 

em dois anos (2016 e 2019), e extremamente baixa em quatro anos (2013, 2017, 

2018 e 2020). 

 A região Centro Sul Fluminense corresponde à área de fronteira com o estado 

de Minas Gerais, constituída pelo Vale do Paraíba. Os municípios de Areal, 

Comendador Levy Gasparian, Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes, Miguel Pereira, 

Paracambi, Paraíba do Sul, Paty do Alferes, Sapucaia, Três Rios e Vassouras 

compõem essa região, que é a segunda menor em população do estado. Nenhum 

de seus 11 municípios apresenta população que alcança 100.000 habitantes. Muitos 

desses municípios apresentam forte contato com Minas Gerais, com população 

advinda deste estado. Devido a isso, técnicos da região indicam que é necessário 

que a organização da ESF seja aprimorada nesta região, para registro adequado da 

população advinda e avaliação real da demanda dos serviços de saúde locais (RIO 

DE JANEIRO, 2020). 

 Apresentando a terceira média de CV para tríplice viral no período estudado, 

sendo 76,86%, esta região apresentou o segundo maior percentual de CV em 2014 

e 2015, e maior percentual de CV dentre os municípios, em 2015. No entanto, em 

quatro dos oito anos analisados, seus percentuais de CV ficaram na classificação 

baixa, e em dois anos (2014 e 2020) apresentou percentual na faixa extremamente 

baixa. 

 Já a região Médio Paraíba apresenta área que corresponde a 11,6% da área 

total do estado do Rio de Janeiro, enquanto sua população representa 5,5% da 

população total estadual. É localizada entre as serras do Mar e da Mantiqueira, e faz 

fronteira com os estados de Minas Gerais e São Paulo. Bastante industrializada, 

essa região é cortada pela Presidente Dutra (BR 116), principal rodovia do Brasil, 

que conecta as duas maiores metrópoles do país: Rio de Janeiro e São Paulo (RIO 

DE JANEIRO, 2020). 

 É constituída pelos municípios Barra Mansa, Barra do Piraí, Itatiaia, Pinheiral, 

Piraí, Porto Real, Quatis, Resende, Rio Claro, Rio das Flores, Valença e Volta 

Redonda. É uma região industrializada, com um núcleo de médio a grande porte de 

áreas urbanas e produção diversa apoiada em um parque industrial. As diversas 

formas de ocupação do solo e diversidade de vegetação desenvolvimento nos vários 

setores da atividade econômica além de indústrias: turismo, pecuária, comércio e 

serviços. Em contrapartida, geraram dificuldades relacionadas ao crescimento 
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industrial desordenado. O município de Volta Redonda apresenta graves problemas 

ambientais e de saúde pública devido a resíduos minerais da siderúrgica CSN que 

se instalou em seu território a partir de 1941(RIO DE JANEIRO, 2020). 

 A região Médio Paraíba apresenta a segunda maior média de CV da tríplice 

viral dentre os anos analisados, sendo esta 80,12%. Notavelmente, esteve dentre as 

três maiores CV em cinco dos oito anos observados: 2013, 2014, 2016, 2018 e 

2020. 

 A região Metropolitana foi a primeira região do governo estadual, e a fim de 

planejamento em saúde, foi dividida em duas regiões: Metropolitana I e 

Metropolitana II, em 2001, quando o primeiro Plano Diretor de Regionalização da 

Saúde (PDR) foi elaborado (RIO DE JANEIRO, 2020). 

 Composta de 12 municípios com características diversas, a região 

Metropolitana I corresponde a 7,9% da área do estado. É a segunda maior área 

metropolitana do Brasil em relação à população, sendo composta pelos seguintes 

municípios: Belford Roxo, Duque de Caxias, Itaguaí, Japeri, Magé, 

Mesquita,Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados, Rio de Janeiro, São João de Meriti e 

Seropédica. É uma região de intenso crescimento econômico, porém desalinhado 

com as necessidades da população. Possui alta densidade demográfica e, em 2010, 

apresentou taxa de urbanização de 99,6% segundo dados do Censo Demográfico 

do IBGE (RIO DE JANEIRO, 2020). 

 Em relação às possibilidades de deslocamento na região, ela possui grande 

malha rodoviária e ferroviária, o que possibilita receber populações das regiões de 

saúde da sua circunvizinhança, que vão até a região Metropolitana I visando 

atendimento à saúde. Esta região apresenta problemas como expansão de favelas e 

submoradias, aumento de desemprego, violência, exclusão social e degradação 

ambiental - fatores que impactam as condições de saúde da população (RIO DE 

JANEIRO, 2020). 

 Um ponto importante a se destacar sobre essa região é que ela apresenta em 

torno de 7.496.511 habitantes SUS dependentes, o que corresponde a 75,92% de 

sua população residente total. A demanda pelos serviços de saúde é alta e é 

aumentada pela migração de habitantes de outras regiões do estado (RIO DE 

JANEIRO, 2020). 

As dificuldades citadas afetam diretamente os usuários do SUS e a eficiência 

deste serviço à população, e demonstram que o desenvolvimento econômico nem 
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sempre denota melhores condições de saúde e qualidade de vida para os 

habitantes. Ao analisar a média de CV da tríplice viral da região metropolitana, tem-

se um percentual de 71,72% para o período estudado, ficando esta região com a 

sexta maior média. Em 4 anos (2014, 2015, 2018 e 2020), esteve entre as três 

regiões com menor percentual de CV. 

Já a região Metropolitana II, com área correspondente a 6,2% da total do 

estado, contém 12% da população aproximada do estado do Rio de Janeiro. 

Apresenta proximidade com a região Metropolitana I, tendo municípios de intensa 

urbanização e amplo potencial de desenvolvimento econômico. É composta pelos 

municípios Itaboraí, Maricá, Niterói, Rio Bonito, São Gonçalo, Silva Jardim e Tanguá 

(RIO DE JANEIRO, 2020). 

Segundo o Diagnóstico Regional da Secretaria de Saúde do Estado do Rio de 

Janeiro (2020), a Metropolitana II é uma região de grande desigualdade social. 

Apresenta grande número de instituições de ensino de nível superior e oferta de 

cursos técnicos, formando assim profissionais diversos da área de saúde. 

Apresentou a quarta melhor posição de média de CV da tríplice viral no período 

analisado por este estudo, tendo este indicador o percentual de 74,29%. Nos anos 

de 2016, 2018 e 2019 manteve-se entre as três regiões com maior percentual de 

CV. 

Em relação à região do Noroeste Fluminense, esta corresponde a 13,5% do 

território estadual. Situa-se no limite dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, e 

seus municípios apresentam maior distância relativa em relação à capital do estado 

(Rio de Janeiro) e pouca articulação intermunicipal - o que dificulta contato com o 

nível central de atenção à saúde. A população total desta região representa 2% da 

população do estado. Seus municípios são: Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, 

Cambuci, Cardoso Moreira, Italva, Itaocara, Itaperuna, Laje do Muriaé, Miracema, 

Natividade, Porciúncula, Santo Antônio de Pádua, São José de Ubá e Varre-Sai 

(RIO DE JANEIRO, 2020). 

Trata-se de uma região pouco urbanizada, com economia de base primária e 

agroindústria e cuja população vem participando do fenômeno êxodo rural, 

contribuindo para que a região torne-se ainda menos populosa e apresentando 

baixas densidades demográficas. Além de pouco povoada, as densidades 

demográficas das áreas de maior urbanização indicam que as altas concentrações 
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de população da região Noroeste são isoladas entre si, impactando no acesso dos 

usuários às unidades de saúde (RIO DE JANEIRO, 2020). 

A região Noroeste ocupa a sexta posição em relação à média de CV de 

tríplice viral (66,84%) no período analisado. Foi uma das três regiões apresentando 

menor percentual dessa CV de 2013 a 2017, sendo que nos anos de 2015 e 2016 

ocupou o lugar de menor CV. Questões como baixa densidade demográfica, o 

isolamento de municípios mais povoados da região entre si e a distância da capital 

podem influenciar no percentual deste indicador da região.   

A região Norte Fluminense faz limite com o estado do Espírito Santo e 

apresenta 8 municípios: Campos dos Goytacazes, Carapebus, Conceição de 

Macabu, Macaé, Quissamã, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana e São João 

da Barra. Trata-se de uma região extensa, que corresponde a 21% do território total 

do estado. Sua população equivale a 5% da população estadual (RIO DE JANEIRO, 

2020). 

Assim como o Noroeste, esta região apresenta municípios distantes 

consideravelmente da capital. No entanto, estes municípios apresentam boa 

articulação entre si e a população possui maior dispersamento no espaço da região. 

A região Norte concentra a exploração de petróleo e gás, e apresenta parque 

industrial diversificado. Em 2014, com a baixa do preço do petróleo, as atividades de 

extração de petróleo e gás declinaram e a economia da região foi impactada. Uma 

das consequências imediatas foi o aumento da população que depende 

exclusivamente do SUS, uma vez que a população coberta por planos de saúde 

privados reduziu (RIO DE JANEIRO, 2020). 

A média da CV para tríplice viral (2013-2020) dessa região é de 72,29%, 

ocupando a quinta posição. Em 2017 e 2018, apresentou o percentual de CV mais 

alto dentre as regiões, no entanto no ano de 2020 teve o segundo menor percentual 

deste indicador. 

Por fim, a região Serrana representa 18,8% da área total do estado do Rio de 

Janeiro e municípios com distância mediana da capital. Apresenta municípios 

predominantemente rurais, pouco povoados em contraste com altas densidades de 

áreas urbanizadas - a população concentra-se nas sedes municipais. Essa 

característica tende a maior planejamento e aplicação dos investimentos em saúde 

nos municípios menos povoados e populosos (RIO DE JANEIRO, 2020). 
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É a região com maior número de municípios (16), sendo eles: Bom Jardim, 

Cachoeiras de Macacu, Cantagalo, Carmo, Cordeiro, Duas Barras, Guapimirim, 

Macuco, Nova Friburgo, Petrópolis, Santa Maria Madalena, São José do Vale do Rio 

Preto, São Sebastião do Alto, Sumidouro, Teresópolis e Trajano de Morais. Marcada 

pela catástrofe climática de 2011, que deixou milhares de pessoas desalojadas e 

resultou em centenas de vidas perdidas (RIO DE JANEIRO, 2020). 

Além dos prejuízos psicológicos e sociais, também houve dano na economia, 

uma vez que a devastação territorial impactou indústrias da região.  Desde o 

ocorrido, a região vem buscando a superação dos prejuízos e, para tal, o trabalho é 

realizado concomitantemente à gestão dos serviços públicos, como serviços da 

saúde. Estes exigem até os dias de hoje mobilização dos governantes para 

funcionar adequadamente e suprir as demandas da região (RIO DE JANEIRO, 

2020). 

A região Serrana é a que apresenta maior média de CV para tríplice (2013-

2020), ocupando a primeira posição com 82,46%. Em sete anos, ficou entre as 3 

regiões com maior CV, ocupando a primeira posição em 2014 e 2016. 

Uma vez que todas as regiões apresentaram percentual de CV abaixo de 

60% no ano de 2020, na classificação “extremamente baixa”, é importante 

considerar um fator impactante nas ações de imunização do ano referido: a 

pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov2). Segundo boletim epidemiológico do 

Ministério da Saúde (março de 2020), neste houve redução significativa de milhões 

de pessoas sem vacinação no Brasil. No entanto, indivíduos na faixa etária de 5 a 19 

anos correspondiam a um número considerável de pessoas a serem vacinados. 

Para tal elaborou-se uma campanha de vacinação para este público-alvo. 

com planejamento para ocorrer de 10/02/2020 a 13/02/2020, dia de mobilização 

nacional em 15/02/2020 e uma segunda etapa da campanha, de 03 a 31/08/2020. A 

pandemia comprometeu estas datas, que tiveram que ser adiadas. O Ministério da 

Saúde (2020) recomendou que, apesar da pandemia, as estratégias de vacinação 

contra o sarampo fossem mantidas, uma vez que em 2020 a circulação do vírus se 

manteve presente em alguns estados.  

Também foi elaborada uma estratégia de vacinação contra sarampo 

indiscriminada para pessoas na faixa etária de 20 a 49 anos, que iniciou em março 

deste mesmo ano e necessitou ter encerramento prorrogado (de 30 de junho, foi 

prorrogada até o dia 31 de agosto de 2020 em todo País) devido às baixas 
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coberturas vacinais. A recomendação era de que este grupo populacional recebesse 

uma dose da vacina independente da situação vacinal apresentada no cartão de 

vacina, a fim de garantir imunização e interromper a circulação do vírus no país 

(BRASIL, 2020). 

Tanaka e Ferreira (2020) apontam que negligenciar doenças reemergentes 

devido a pandemia do novo coronavírus tem potencial de causar consequências 

negativas imediatas, com repercussões a longo prazo. Diversos países 

apresentaram um aumento expressivo no número de óbitos por sarampo, como a 

República Democrática do Congo, com cerca de 6.500 óbitos infantis registrados. 

Cerca de 23 países suspenderam as campanhas de vacinação contra o 

sarampo em locais de maior risco de contágio pelo novo coronavírus, com a 

justificativa de redução de exposição ao coronavírus e preservação dos profissionais 

de saúde atuantes na linha de frente do combate à doença. No entanto, como 

consequência, os surtos de sarampo tendem a prosseguir, representando risco de 

disseminação mundial. (TANAKA; FERREIRA, 2020). 

Entretanto, é complexo inferir se a diminuição da procura por vacinas no 

Brasil é consequência direta do isolamento social, uma vez que o maior Índice de 

Isolamento Social registrado no estado do Rio de Janeiro em 2020 foi de 64,1%, 

sendo que a taxa ideal, de referência mundial para controle da pandemia, é de 70%. 

Ademais, este pico não se repetiu ao longo de 2020, sendo que neste ano o índice 

manteve-se abaixo de 50%. Este pico não se repetiu ao longo de 2020, sendo que 

neste ano o índice manteve-se abaixo de 50% (INLOCO, 2021).   

Em comparação com a cobertura vacinal, a cobertura populacional de ESF 

apresenta maior uniformidade, sustentando percentuais similares na mesma região 

de saúde no período estudado. Este indicador também demonstrou uma tendência 

crescente nas regiões de saúde ao longo dos anos estudados, sendo a única 

exceção o ano de 2020.  

A ESF é um elo entre a Atenção Básica (AB) e a comunidade atendida pelo 

SUS. A AB é a porta de entrada para o usuário ter acesso à vacinação, e a ESF tem 

um papel fundamental no incentivo e captação de usuários para ações de vacinação 

e manutenção da caderneta de vacinação atualizada. Isso se dá através de visitas 

domiciliares, verificação da situação vacinal e integração entre os profissionais da 

equipe, conscientes da importância de não perder oportunidades de vacinação de 

usuários (FIGUEREDO et al., 2020) 
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Uma vez que a ESF é uma estratégia que envolve ações voltadas à 

promoção da saúde, prevenção de doenças e agravos, além de captar o indivíduo e 

a comunidade para ações de vacinação e realizá-las, é também uma grande fonte 

de educação em saúde para a população. Desse modo, coberturas maiores de ESF 

sugerem uma população mais consciente em relação à necessidade de se vacinar e 

maior acesso à imunização (dentre muitas outras ações contempladas pela Atenção 

Primária à Saúde) (NEVES et al, 2018). 

 A região de saúde que apresenta maior média aritmética para o indicador de 

cobertura de ESF, durante o período analisado, é a região Centro-Sul. Esta região 

foi a que apresentou a terceira melhor posição em relação à média do indicador de 

CV para a D2 tríplice viral. Todavia, observa-se grande diferença entre as médias 

dos dois indicadores, na maior parte das regiões de saúde. As regiões Serrana, 

Metropolitana I e Norte, por exemplo, apresentaram as três menores médias para o 

indicador de cobertura de ESF, enquanto a região Serrana apresentou a maior 

média para o indicador de CV, enquanto a Norte e Metropolitana apresentaram a 

quinta e a sexta melhor posição para este indicador, respectivamente. 

 Os fatores que podem ter influência no percentual de cobertura populacional 

de ESF são diversos: tamanho da população da região, densidade demográfica, 

características políticas-administrativas-organizacionais do território e região, entre 

outras. Figueredo et al. (2020) aponta que uma das dificuldades relatadas para os 

usuários em relação à acessibilidade do serviço de saúde é o distanciamento da 

UBS da comunidade, enquanto há usuários que possuem moradias de difícil acesso 

para os profissionais de saúde. 

Embora a cobertura populacional de ESF possa contribuir para uma maior 

cobertura vacinal, por ser uma estratégia pensada em promover a saúde da 

população e aproximá-la da Atenção Básica de Saúde, ressalta-se que o indicador 

de CV não é influenciado exclusivamente por este. Outros fatores já citados no 

estudo, como características regionais, demográficas, socioeconômicas e até 

mesmo comportamentais da população podem impactar neste indicador. 

Algumas limitações devem ser consideradas nesta pesquisa, uma vez que 

foram utilizados dados referentes à vacina tríplice viral, que não é a única existente 

na imunização contra o sarampo. Além da tríplice viral, outras vacinas utilizadas são 

a dupla viral (garante proteção contra o sarampo e caxumba) e a tetra viral (garante 

proteção contra sarampo, caxumba, rubéola e varicela). Todas estão disponíveis 
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através do SUS, sendo que a tetra viral faz parte do calendário vacinal da criança, 

podendo receber sua dose única aos 15 meses, no lugar da segunda dose da tríplice 

viral e da primeira dose da vacina contra varicela. 

Apesar de haver disponibilidade de dados em relação à cobertura vacinal da 

tetra viral, é complexo avaliar esta cobertura, uma vez que ela e a tríplice viral são 

destinadas ao mesmo grupo populacional, de mesma faixa etária, e a escolha de 

qual será aplicada depende de sua disponibilidade na unidade de saúde. Não foram 

encontrados dados que quantificassem esta disponibilidade e a variação na escolha 

do imunizante para completar o esquema vacinal contra o sarampo (SOARES; 

FONSECA; RUBANTINO, 2021). 

Quanto à dupla viral, é utilizada em adultos que não foram vacinados quando 

crianças, em vacinações de campanha. A tríplice viral também vem sendo utilizada 

nestes casos, aplicada em adultos de esquema vacinal incompleto ou independente 

da situação vacinal, em caso de surtos, como ocorreu na campanha de 2020. É 

importante ressaltar que dados referentes à vacinação de campanha não foram 

incluídos neste estudo (BRASIL, 2020; OPAS; OMS, 2003; SOARES; FONSECA; 

RUBANTINO, 2021). 

Ademais, as baixas coberturas vacinais no sistema de informação ou 

resultados divergentes podem ser decorrentes da ausência de registro ou atraso no 

registro de boletins do SI-PNI, referente a doses aplicadas, e também ao processo 

de movimentação das populações entre regiões (ALMEIDA et al., 2020 apud 

BRASIL, 2019). 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O sarampo trata-se de uma doença altamente contagiosa, que pode induzir a 

complicações graves, incluindo óbitos, à população que não é vacinada. Deste 

modo, se faz necessário que a vacinação ocorra efetivamente e rompa a cadeia de 

transmissão da doença. Para tal, é necessário que o fenômeno da hesitação vacinal 

seja melhor compreendido, visto que se trata de um novo desafio para a saúde 

pública no Brasil e em outros países. Também, é preciso que estratégias sejam 

elaboradas para que informação de qualidade sobre a importância da imunização 

chegue até a população. 

Uma vez que não há tratamento específico para esta virose, a profilaxia 

através da imunização é essencial. Neste ponto, a vigilância epidemiológica ativa é 

uma ferramenta imprescindível, por ser a base para adequada avaliação da situação 

de saúde, tomada de decisão e elaboração de ações que visem aumentar ou manter 

a cobertura vacinal, e melhorar de forma geral as condições de saúde da população. 

Face ao exposto, são necessários novos estudos que busquem compreender 

os fatores que levam a população a optar pela não vacinação e outros fatores que 

possam ter influência na queda das coberturas vacinais de doenças 

imunopreveníveis. 
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