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Resumo 

 

Randi BA. Adesão de profissionais de saúde do Hospital das Clínicas da FMUSP 

à imunização com a vacina difteria, tétano e pertussis acelular do adulto (dTpa) 

[dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 

2018. 

 

Introdução: A vacina tríplice acelular de adultos (dTpa) foi introduzida no 

Programa Nacional de Imunizações (PNI) em novembro de 2014, sendo 

recomendada para gestantes e profissionais de saúde (PS) que têm contato com 

gestantes e recém-nascidos. De abril a dezembro de 2015, foram 

implementadas várias estratégias para aumentar a cobertura vacinal entre os 

profissionais do Instituto Central do Hospital das Clínicas da FMUSP. Objetivos: 

Avaliar a cobertura vacinal entre os PS após implementação de cada estratégia 

e ao término de um ano; avaliar as variáveis associadas à vacinação; e avaliar 

os principais motivos de não vacinação entre os PS com indicação para tal. 

Métodos: Estratégias implementadas: divulgação, no boletim do hospital, de 

texto relembrando da necessidade de vacinação de coqueluche; reforço da 

necessidade da vacinação, via correio eletrônico, para as chefias de 

enfermagem das Divisões de Clínica Obstétrica, Neonatologia e Anestesia; aulas 

sobre a vacina dTpa nas reuniões científicas das Divisões de Clínica Obstétrica 

e Neonatologia; e vacinação ativa dos profissionais na Divisão de Clínica 

Obstétrica, Neonatologia e Anestesia. A cobertura vacinal foi avaliada ao fim de 

cada mês até abril de 2016, por meio do sistema informatizado de vacinação 

usado no CRIE-HC. Foi usado o modelo de regressão de Poisson com variância 



 

 

robusta para avaliação das variáveis associadas com a vacinação com dTpa. As 

razões de prevalência foram calculadas e seus intervalos de confiança de 95% 

estimados. Para avaliar os motivos de não vacinação, foram realizadas ligações 

telefônicas para os profissionais que não receberam a vacina e aplicado 

questionário padronizado. Resultados: Entre os 515 PS elegíveis para 

vacinação, 59 não possuíam registro no sistema informatizado de vacinação e 

foram excluídos. Assim, este estudo incluiu 456 PS. Após as intervenções, a 

cobertura vacinal com dTpa aumentou de 2,9% para 41,2%. As coberturas 

vacinais após a implementação de cada estratégia foram: 3,7% após publicação 

no Boletim do hospital; 10,5% após mensagem de correio eletrônico para as 

chefias de enfermagem; 16,2% após aula sobre a vacina em reuniões científicas 

das Divisões de Clínica Obstétrica e Neonatologia; 27,9% após vacinação ativa 

na Divisão de Clínica Obstétrica; 40,6% após vacinação ativa na Divisão de 

Neonatologia e 41,2% após vacinação ativa na Divisão de Anestesia. Na análise 

multivariada, ser médico (a), trabalhar nas Divisões de Clínica Obstétrica ou 

Anestesia e ter recebido a vacina de influenza de 2015 foram associados à 

vacinação com dTpa. Foi feito contato telefônico com 39 profissionais que não 

receberam a vacina em nosso serviço; apenas 9 (23%) referiram ter recebido a 

vacina em outros serviços; e dos 30 não vacinados, 27 (90%) alegaram 

desconhecimento da recomendação. Conclusões: Conhecimento sobre a 

doença e a recomendação de vacinação são importantes para aumentar a 

cobertura vacinal entre PS. Porém, mesmo sabendo do efeito cumulativo na 

cobertura vacinal a cada estratégia realizada, a vacinação ativa dos PS em seus 

locais de trabalho parece ter sido a estratégia que mais contribuiu para o 



 

 

aumento da cobertura. A cobertura vacinal final de dTpa permanece baixa e 

maiores esforços são necessários para aumentá-la. 

 

Descritores: coqueluche; bordetella pertussis; vacina contra difteria, tétano e 

coqueluche; vacinação; imunização; pessoal de saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

Randi BA. Healthcare workers adherence to tetanus-diphtheria-acellular 

pertussis (Tdap) vaccine in Hospital das Clínicas da FMUSP [dissertation]. São 

Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2018. 

 

Introduction: The acellular pertussis vaccine for adults (Tdap) was introduced in 

the Brazilian National Immunization Program (PNI) in November 2014, being 

recommended for pregnant women and healthcare workers (HCWs) who have 

contact with pregnant women and newborns. From April to December 2015, 

interventions to raise Tdap coverage among HCWs of the Instituto Central do 

Hospital das Clínicas were implemented. Objective: To evaluate the cumulative 

vaccine coverage after each intervention; identify factors associated to Tdap 

vaccination among HCWs; and evaluate the main reasons for HCWs not 

receiving Tdap. Methods: Interventions implemented: a note on the hospital’s 

internal newsletter, reminding HCWs of the importance of pertussis vaccination; 

email to the nurse´s teams leaders strengthening vaccine recommendations; 

lectures on pertussis and Tdap for physicians at the clinical meetings of the 

Obstetrics and Neonatology Clinics; on-site vaccination by mobile teams at the 

Obstetrics, Neonatology, and Anesthesiology Clinics. The vaccine coverage was 

evaluated at the end of each month until April-2016. A multivariate Poisson 

regression model with robust error variance was used to evaluate variables 

associated with Tdap vaccination. Prevalence ratios (PR) and their 95%CI were 

estimated. To evaluate the reasons for HCWs not to be vaccinated, those who 

have not received Tdap were called by phone and a standard questionnaire was 



 

 

applied. Results: Among 515 HCWs eligible for immunization, 59 professionals 

were not registered in the vaccination data system and were excluded because 

information about Tdap vaccine could not be achieved. The study included 456 

HCWs. After the interventions, Tdap coverage raised from 2.9% to 41.2%. The 

vaccine coverage after each intervention was: 3.7% after a note on the hospital’s 

internal newsletter; 10.5% after email to the nurse´s teams leaders strengthening 

vaccine recommendations; 16.2% after lectures on pertussis and Tdap for 

physicians at the clinical meetings of the Obstetrics and Neonatology Clinics; 

27.9% after on-site vaccination by mobile teams at the Obstetrics Clinic; 40.6% 

after on-site vaccination at the Neonatology Clinic and 41.2% after on-site 

vaccination at the Anesthesiology Clinic. In the multiple analysis, occupation, 

working place and having received influenza vaccination in 2015 were 

independently associated to Tdap vaccination. Thirty-nine HCWs that have not 

received Tdap were contacted by phone: 90% of them claimed they did not know 

the vaccine recommendation. Conclusions: Knowledge about pertussis and the 

recommendation of vaccination are important to raise vaccine coverage between 

HCWs.  Even knowing the cumulative effect of each strategy on vaccine 

coverage, HCWs vaccination in their workplaces seems to be the most effective 

strategy in raising coverage. The final Tdap coverage remains low and greater 

efforts are needed to increase it. 

 

Descriptors: diphteria-tetanus-pertussis vaccine; bordetella pertussis; health 

personnel; immunization; vaccination; whooping cough 
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1. Introdução 

 

1.1  Coqueluche 

 

Coqueluche é uma doença infecciosa aguda, transmitida por via 

respiratória e causada pela bactéria Bordetella pertussis, um bacilo Gram-

negativo, aeróbio exclusivo, capsulado e não móvel1,2. O homem é o único 

reservatório natural da bactéria e sua transmissão ocorre pelo contato direto 

entre pessoas, por meio de gotículas de secreção de orofaringe eliminadas por 

tosse, espirro ou ao falar. A doença é altamente contagiosa e sua taxa de ataque 

pode atingir 90% entre contatos não imunizados1,3,4. A doença afeta todos os 

grupos etários1, porém lactentes, especialmente os menores de seis meses, 

estão particularmente em risco de desenvolver doença grave, que pode ser 

fatal5. Recente estudo de dados de vigilância de pacientes hospitalizados com 

coqueluche, na Suíça, mostrou que a taxa de internação para menores de um 

ano foi de 38,8 para 100 mil, enquanto que nos menores de 16 anos esta taxa 

foi de 2,6 para 100 mil6. 

A imunidade conferida, tanto pela infecção natural quanto pela 

imunização, é considerada duradoura, porém não permanente. Em média, cinco 

a dez anos após a última dose da vacina, a proteção contra doença é 

considerada baixa7. 

Mesmo mantendo alta cobertura vacinal de coqueluche em crianças, foi 

observado nos últimos anos um aumento no número de casos notificados da 

doença em países como Estados Unidos, Canadá, Japão, Reino Unido, Austrália 

e também no Brasil8. Em 2012, No Reino Unido, 9.711 casos foram confirmados 
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laboratorialmente, levando à morte de 14 crianças menores de 3 meses. 

Comparativamente, em 2008, outro ano com aumento de incidência de 

coqueluche no país, foram diagnosticados 902 casos9. Também em 2008, a 

Austrália observou aumento de 2,7 vezes de casos notificados e de 3,9 vezes da 

taxa de internação quando comparado com a média dos cinco últimos anos8.  

Esse aumento do número de casos não é completamente explicado, 

porém alguns fatores envolvidos são o comportamento cíclico da doença (que 

apresenta aumento de incidência a cada 3-5 anos), a introdução do PCR em 

tempo real para diagnóstico da doença (método mais sensível que a cultura; 

alguns estudos mostraram incremento na taxa de diagnóstico em 5 vezes10), 

esquema vacinal infantil de coqueluche incompleto e uso de vacinas acelulares 

pediátricas na rotina em países desenvolvidos7.  

No Brasil, durante a década de 1990, houve redução importante dos 

números de casos de coqueluche, associada principalmente ao aumento da 

cobertura vacinal da vacina de difteria, tétano e coqueluche (DTP) em crianças. 

Com valores de cobertura vacinal entre 95-100%, a taxa de incidência da 

coqueluche variou de 0,7/100 mil habitantes, em 2004, até 0,3/100 mil 

habitantes, em 2010. A partir desse ano, observou-se que os casos de 

coqueluche notificados aumentaram no Brasil. Só em 2011, a taxa de incidência 

quadriplicou em relação ao ano anterior. Em 2014, foi registrado pico de 

incidência de 4 casos por 100 mil habitantes, com posterior queda da incidência7. 

A figura 1 demonstra o comportamento da taxa de incidência da doença em 

relação ao tempo e à cobertura vacinal. 
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Figura 1: Taxa de Incidência de Coqueluche e Cobertura Vacinal (DTP; DTP + 

Haemophilus influenza tipo B e DTP + Haemophilus influenza tipo B + Hepatite 

B) em crianças. Brasil, 1990 a 2017.  

Copiado do Ministério da Saúde, Brasil, 201811. 

 

O aumento do número de casos se concentrou entre os menores de um 

ano de idade, faixa etária na qual a incidência alcançou 152/100 mil, em 2014, 

sendo que 87,5% desses casos ocorreram em menores de seis meses7. 

Observa-se que essas crianças ainda não tiveram oportunidade de completar o 

esquema vacinal de coqueluche proposto pelo Ministério da Saúde7. As tabelas 

1 e 2 mostram, respectivamente, o número de casos confirmados e a taxa de 

incidência de coqueluche, segundo faixa etária, no Brasil durante o ano de 2015, 

e a distribuição dos casos segundo faixa etária e situação vacinal. 
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Tabela 1: Casos confirmados (n=2.955) e taxa de incidência de coqueluche, 

segundo faixa etária, Brasil, 2015*.  

 

* Copiado do Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde, Brasil, 2017. 

 

Tabela 2: Distribuição dos casos confirmados de coqueluche (n=2.955), 

segundo faixa etária e situação vacinal (DTP, Tetravalente e Pentavalente), 

Brasil, 2015*.  

 

* Copiado do Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde, Brasil, 2017. 

 

No estado de São Paulo também se observou essa tendência. Em 2010, 

a taxa de incidência de coqueluche foi de 0,45/100 mil habitantes, enquanto que 

em 2014 foi de 5,27/100 mil habitantes, também com maior concentração de 

doença entre os menores de um ano de idade, com incidência de 257,9/100 mil12. 
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Um estudo observacional usando os dados da vigilância epidemiológica 

do estado de São Paulo de 2001 a 2015 avaliou o aumento do número de casos 

de coqueluche no estado e discutiu suas causas13. Grande proporção das 

crianças paulistas, assim como no restante do país, é imunizada com a vacina 

de células inteiras. Assim, a menor proteção conferida pelas vacinas acelulares 

não deve ter papel importante neste aumento de incidência. A PCR em tempo 

real foi introduzida em São Paulo no ano de 2009. A disponibilidade de um novo 

meio diagnóstico e a maior notificação de casos de coqueluche no mundo pode 

ter estimulado os profissionais de saúde a pensarem mais na doença, 

contribuindo assim para maior especificidade no diagnóstico de coqueluche 

entre 2011 e 2014. Porém, a introdução da PCR não parece ter influenciado a 

sensibilidade do sistema de vigilância do estado. Portanto, o comportamento 

cíclico da doença, parece ser o maior responsável pela última epidemia 

observada no país13. 

 

1.2 Vacinas de coqueluche disponíveis 

 

 Existem três tipos de vacinas de coqueluche disponíveis no Brasil. A 

vacina de células inteiras foi a primeira a ser produzida e é combinada com as 

vacinas de difteria e tétano (DTP). No Sistema Único da Saúde (SUS), as 

crianças recebem o esquema proposto pelo Programa Nacional de Imunizações 

do Ministério da Saúde, que consiste de três doses da vacina Pentavalente (DTP 

+ Haemophilus influenzae tipo B + hepatite B) aos 2, 4 e 6 meses, seguidas de 

duas doses de reforço com DTP (aos 15 meses e aos 4 anos de idade)14,15. 

Também está disponível a vacina de coqueluche acelular infantil combinada às 
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vacinas de difteria e tétano (DTPa)14. As vacinas acelulares são constituídas de 

componentes purificados de antígenos de Bordetella pertussis: toxina pertussis 

(PT), hemaglutinina filamentosa (FHA), pertactina (PRN) e fímbrias (FIM) tipos 2 

e 316. As vacinas acelulares, apesar de menos reatogênicas, conferem menor 

proteção17. No SUS, a vacina DTPa está disponível nos Centros de Referências 

para Imunobiológicos Especiais (CRIE) para crianças com até 6 anos, 11 meses 

e 29 dias que16: 

• Tiveram os seguintes eventos adversos graves com a aplicação da vacina 

DTP ou com a vacina adsorvida Pentavalente:  

 a-) Convulsão febril ou afebril nas primeiras 72 horas após vacinação. 

 b-) Síndrome hipotônica hiporresponsiva nas primeiras 48 horas após 

vacinação.  

• Apresentem risco aumentado de desenvolvimento de eventos graves à 

vacina DTP ou à vacina Pentavalente:  

 a-) Doença convulsiva crônica. 

 b-) Cardiopatias ou pneumopatias crônicas com risco de 

descompensação em vigência de febre.  

 c-) Doenças neurológicas crônicas incapacitantes.  

 d-) Crianças com neoplasias e/ou que necessitem de quimioterapia, 

radioterapia ou uso de corticoide.  

 e-) Recém-nascido que permaneça internado na unidade neonatal por 

ocasião da vacinação.  

 f-) Recém-nascido prematuro extremo (com peso inferior a 1.000 g ou de 

idade gestacional inferior a 31 semanas).  

• Preferencialmente, nas seguintes situações de imunodepressão:  
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 a-) Pacientes com neoplasias e/ou que necessitem de quimioterapia, 

radioterapia ou uso de corticoide. 

 b-) Pacientes com doenças imunomediadas que necessitem de 

quimioterapia, uso de corticoide ou imunoterapia  

 c-) Transplantados de órgãos sólidos e células-tronco hematopoiéticas. 

 

 Visando diminuir a incidência de coqueluche no mundo, foram 

desenvolvidas as vacinas acelulares de coqueluche para adultos (dTpa), com 

indicações que variam nos diversos países. Existem duas formulações de vacina 

dTpa disponíveis no mercado. Uma, produzida pela Sanofi-Pasteur® (com os 

cinco antígenos citados acima) e a outra pela GlaxoSmithKline – GSK®, que 

possui três antígenos (PT, FHA e PRN). No SUS é disponibilizada a vacina com 

três antígenos4. 

 

1.3 Estratégias para diminuir a incidência da coqueluche 

 

Em 2001 foi criado o Global Pertussis Initiative, com objetivo de aumentar 

a consciência global sobre a coqueluche, desenvolver recomendações de 

vacinação baseadas em evidências científicas e implementar estratégias para 

diminuir a carga de doença em crianças no primeiro ano de vida e compensar a 

perda de imunidade em crianças mais velhas e adolescentes5. 

Dentre as estratégias propostas, pode-se destacar a vacinação das 

gestantes no 3º trimestre, a estratégia cocoon, vacinação de adolescentes e 

adultos e a vacinação de profissionais de saúde com dTpa5. 
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Há forte evidência que a vacinação de gestantes protege diretamente a 

crianças através da transferência passiva de anticorpos maternos para o feto 

pela placenta. Esta é uma estratégia efetiva, segura e bem tolerada. Nos EUA, 

a efetividade da vacinação de gestantes com dTpa em proteger crianças contra 

coqueluche foi relatada em 91,4% nos primeiros 2 meses de vida e até 69% no 

primeiro ano18. Em outro estudo americano, foi observado que a efetividade em 

prevenir internação hospitalar por coqueluche de crianças de até 2 meses de 

vida, nascidas de mães que receberam dTpa entre 27 e 36 semanas de 

gestação, foi de 72%19. 

Estudos já observaram que a maioria das crianças com diagnóstico de 

coqueluche confirmado foram infectadas por um parente com quem possuíam 

contato próximo5. Pais foram identificados como a fonte principal de infecção em 

mais de 50% dos casos5. Estudo em São Paulo avaliou 353 contatos domiciliares 

de 97 casos de coqueluche e observou que 8% apresentavam cultura ou PCR 

positivos, independentemente de sintomas20.  

A estratégia cocoon se baseia na vacinação de parentes e cuidadores do 

recém-nascido, protegendo-o indiretamente da transmissão, prevenindo a 

doença nos contactantes mais próximos. Porém esta estratégia pode ser difícil 

de ser implementada, dado a logística necessária e a necessidade de todos os 

contactantes próximos do recém-nascido receberem a vacinação5. 

Profissionais de saúde possuem maior risco de coqueluche que a 

população em geral, podendo transmitir a doença aos susceptíveis e serem 

causa de surtos hospitalares dessa infecção3,21,22. Em estudo de soroprevalência 

realizado em hospital terciário na cidade de São Paulo, no início da epidemia 

(2011), foi observado que 6,4% de 388 profissionais de saúde estudados 
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apresentavam sorologia compatível com infecção recente por B. pertussis. Os 

médicos residentes possuíam a maior taxa de infecção recente: 19,5%23. 

Nos Estados Unidos, onde são utilizadas vacinas acelulares (DTPa) na 

imunização infantil de rotina desde 2001, o Advisory Committee on Imunization 

Practices (ACIP), desde 2011, recomenda a aplicação de uma dose de vacina 

dTpa para: adolescentes entre 11 e 18 anos de idade que tenham completado o 

esquema básico de vacinação de coqueluche da infância; adultos entre 19 e 64 

anos; idosos com 65 anos ou mais que tenham ou terão contato próximo com 

crianças com menos de 12 meses de idade; gestantes, em cada gestação, 

preferencialmente entre a 27ª e 36ª semanas de gravidez; e profissionais de 

saúde24. 

No Brasil, o Ministério da Saúde divulgou um informe técnico em outubro 

de 20144, recomendando a vacinação com dTpa (vacina de três componentes – 

toxoide pertussis, hemaglutinina filamentosa e pertactina), para todas as 

gestantes a partir da 27ª semana (em 2017, baseado em conclusões de estudos 

mais recentes25, a recomendação passou a ser a partir da 20ª semana de 

gestação) e para os seguintes profissionais de saúde: médicos anestesistas, 

ginecologistas, obstetras, neonatologistas, pediatras, enfermeiros e técnicos de 

enfermagem que atendam recém-nascidos em maternidades, berçários e 

unidades de terapia intensiva neonatais. Os esquemas recomendados no Brasil 

são os seguintes: 

• Profissional com esquema de vacinação básico completo com dupla 

adulto (dT): administração de uma dose de dTpa e reforço a cada dez 

anos com dTpa. 
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• Profissional com esquema de vacinação básico com dT incompleto 

(menos de três doses): administrar uma dose de dTpa e completar o 

esquema com uma ou duas doses de dT de forma a totalizar três doses 

da vacina contendo o componente diftérico e tetânico. 

O Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais do Hospital das 

Clínicas (CRIE-HC) é responsável pela imunização dos profissionais de saúde 

do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo (HC-FMUSP). Após o informe técnico do Ministério da Saúde, em outubro 

de 2014, ter orientado a vacinação com dTpa para profissionais de saúde que 

tenham contato com gestantes ou crianças, o CRIE-HC obteve uma lista dos 

profissionais do Instituto Central do HC-FMUSP que atendiam a tal 

recomendação (totalizando 515) e a imunização por busca espontânea foi 

iniciada em novembro de 2014. A partir dessa lista, foi possível acompanhar a 

cobertura vacinal desses profissionais. Em março de 2015, foi constatado que 

apenas 2,9% haviam sido imunizados. 

Considerando a baixa cobertura vacinal inicial, foram implementadas, 

durante o ano de 2015, estratégias consecutivas visando o aumento da taxa de 

vacinação com dTpa entre esses profissionais. 
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2. Justificativa 

 

Como a vacinação com dTpa para profissionais de saúde faz parte da 

estratégia que visa diminuir a incidência de coqueluche entre crianças menores 

de um ano e prevenir surtos hospitalares da doença, e uma baixa cobertura 

vacinal foi observada nesse grupo no Instituto Central do HC-FMUSP, a 

descrição das medidas implementadas para elevar a cobertura vacinal e a 

divulgação dos resultados obtidos com essas medidas podem contribuir para 

que outros serviços também busquem melhorar suas taxas de imunização. 
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3. Objetivos 

 

1. Avaliar a cobertura vacinal acumulada de dTpa entre os profissionais de 

saúde do Instituto Central do HC-FMUSP com recomendação de 

vacinação, de acordo com os critérios do PNI/MS, após implementação 

de cada estratégia e ao término de um ano. 

2. Avaliar as variáveis associadas à vacinação com dTpa entre os 

profissionais de saúde com recomendação de imunização contra 

coqueluche. 

3. Avaliar os principais motivos de não vacinação entre os profissionais de 

saúde que tinham indicação para tal. 
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4. Métodos 

 

4.1  Desenho do estudo 

 

Foi desenvolvido um estudo observacional descritivo.  

 

4.2.  População estudada 

 

Critério de inclusão: ser profissional de saúde do Instituto Central do HC-

FMUSP com indicação para vacinação com dTpa, segundo os critérios 

publicados no informe técnico do Ministério da Saúde de outubro de 20144. Uma 

lista dos funcionários com recomendação de vacinação foi fornecida pela direção 

do Instituto Central do HC-FMUSP. 

Critério de exclusão: não ter cadastro no sistema Imuni® (sistema 

informatizado usado no CRIE-HC para registro de vacinação de todos os 

usuários que procuram o serviço) até o término do estudo e que, portanto, nunca 

recebeu nenhuma vacina no serviço. 

 

4.3 Estratégias implementadas para aumento da cobertura vacinal 

 

 As estratégias implementadas pelo CRIE-HC, visando aumentar a 

cobertura vacinal de dTpa entre profissionais de saúde, foram: 

• Abril de 2015: divulgação, no Boletim do Hospital das Clínicas, de um 

texto relembrando os profissionais de saúde com contato com recém-
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nascidos e gestantes da necessidade de vacinação contra coqueluche 

(Anexo 2); 

• Julho de 2015: reforço da necessidade da vacinação com dTpa, via 

correio eletrônico, para as chefias das equipes de enfermagem das 

Divisões de Clínica Obstétrica, Neonatologia e Anestesia; 

• Agosto de 2015: aulas sobre a vacina dTpa nas reuniões científicas das 

Divisões de Clínica Obstétrica e Neonatologia; 

• Outubro de 2015: vacinação ativa dos profissionais de saúde na Divisão 

de Clínica Obstétrica; 

• Novembro de 2015: vacinação ativa dos profissionais de saúde na Divisão 

de Neonatologia; 

• Dezembro de 2015: esclarecimento de dúvidas sobre a vacina dTpa e 

vacinação ativa dos profissionais de saúde na Divisão de Anestesia. 

A vacinação ativa dos profissionais de saúde ocorreu nos locais e em 

horário de trabalho dos mesmos. Na Divisão de Clínica Obstétrica e de 

Neonatologia esta atividade foi realizada em dois períodos matutinos distintos 

(um em cada Divisão). Na Divisão de Anestesia a vacinação ativa foi realizada 

em um período vespertino. Essa ação foi desempenhada por uma equipe 

composta por um médico, um enfermeiro e um técnico de enfermagem, munidos 

de caixa de isopor refrigerada, termômetro com indicação de mínima e máxima, 

seringas, agulhas, álcool gel, algodão, curativo, caixa de descarte de material 

infectante e formulários de documentação. 

Durante o período de janeiro a maio de 2017 foram realizadas ligações 

telefônicas para os profissionais de saúde que não receberam a vacina dTpa 

com o objetivo de avaliar os motivos de não vacinação. Foram realizadas no 
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máximo três tentativas de ligação telefônica para cada profissional de saúde e 

aplicado um questionário padronizado (Anexo 3). Foram excluídos desta 

avaliação os profissionais que não possuíam telefone cadastrado no sistema 

Imuni®. 

 

4.4 Variáveis estudadas 

 

 Por meio de consulta ao sistema Imuni® e às listas de funcionários 

fornecidas ao CRIE-HC, foram coletadas as seguintes variáveis: 

• Variável desfecho: 

o Vacinação com dTpa 

• Variáveis independentes: 

o Idade no momento da vacinação. 

o Sexo: masculino ou feminino. 

o Profissão: médico, membros da equipe de enfermagem 

(enfermeiro, técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem) ou 

outros (fisioterapeutas e nutricionistas) 

o Vacinação de influenza em 2015. 

o Registro de ter recebido pelo menos uma dose de vacina de 

hepatite B. 

o Número de doses de vacina de hepatite B. 

o Data de vacinação com dTpa. 
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4.5 Análise estatística 

 

A cobertura vacinal foi avaliada ao término de cada mês durante o período 

de março de 2015 até abril de 2016. Para a análise da cobertura vacinal, foram 

utilizados dados do sistema Imuni®. A cobertura vacinal, expressa em 

porcentagem, foi calculada pelo número de pessoas vacinadas dividido pelo 

número de profissionais com recomendação de imunização.  

Após a coleta das variáveis, um banco de dados foi construído para 

analisar as variáveis associadas à vacinação com dTpa pelos profissionais de 

saúde. Estas foram analisadas em relação à situação vacinal de dTpa ao final 

do estudo, ou seja, abril de 2016. Os dados foram analisados no programa 

estatístico SPSS versão 19.0.  

Para apresentação dos resultados, as variáveis categóricas foram 

apresentadas por medidas de frequência simples e as contínuas por medidas de 

tendência central e de dispersão. 

Com o intuito de comparar os participantes segundo ter recebido ou não a 

vacina dTpa, as variáveis categóricas foram avaliadas pelo teste qui-quadrado 

de Pearson ou pelo teste exato de Fischer, conforme apropriado. Para avaliar a 

associação entre o desfecho (vacinação com dTpa) e as variáveis de interesse 

foram calculadas as razões de prevalência e seu respectivo intervalo com 95% 

de confiança (95%).  

Em estudos de corte transversal com desfechos binários, a associação 

entre exposição e desfecho é estimada pela razão de prevalência (RP). Quando 

é necessário ajustar para potenciais variáveis de confusão, normalmente são 

usados modelos de regressão logística que produzem estimativas de odds ratios 
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(OR). Porém, quando a prevalência do desfecho é alta (maior que 10%), o OR 

não é uma boa aproximação da RP, sendo nesses casos, inadequado o seu 

uso26,27. Considerando a elevada prevalência encontrada nos dados avaliados 

para o desfecho deste estudo, foram estimadas as RPs e seus respectivos 

IC95% à análise univariada das diversas variáveis de interesse. O modelo 

empregado nesta etapa foi o modelo de regressão de Poisson com variância 

robusta. 

As variáveis que, à análise univariada apresentaram valor de p<0,20 foram 

selecionadas para análise múltipla, utilizando-se o modelo de regressão de 

Poisson com variância robusta. O processo de modelagem foi iniciado com a 

variável que apresentava o menor valor de p à análise univariada e, em seguida, 

foram acrescentadas sucessivamente as demais variáveis com valor de p < 0,20, 

permanecendo nos modelos finais apenas as variáveis com p<0,05. Finalmente, 

foram estimadas as RPs para cada uma das variáveis de cada modelo final, com 

seus respectivos intervalos com 95% de confiança.  

 

4.6 Aspectos éticos 

 

 As estratégias implementadas fazem parte da rotina do CRIE-HC, que 

entende que um dos seus objetivos é melhorar a cobertura vacinal dentro do 

Instituto Central do HC-FMUSP, visando a prevenção de doenças infecciosas e 

surtos hospitalares. Os indivíduos que receberam a vacina dTpa tinham 

recomendação clara pelo Ministério da Saúde e, após esclarecimento de 

dúvidas, concordaram espontaneamente com a imunização. Todos os 

profissionais imunizados receberam a vacina dTpa usada na rotina do SUS. O 
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estudo foi uma descrição retrospectiva das estratégias implementadas e da 

cobertura vacinal após cada medida. Por se tratar de estudo retrospectivo de 

dados obtidos na rotina assistencial, foi solicitada à Comissão de Ética em 

Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP 

(CAPPesq), a dispensa da assinatura de Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). Os dados foram coletados e processados com as 

precauções necessárias para garantir a confidencialidade e o sigilo dos 

participantes. Todos os relatos do estudo contam apenas com dados agregados 

e não há identificação individual de cada participante.  

 O estudo foi aprovado pela CAPPesq em 04/08/2016 (Parecer nº 

1.662.341).  
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5. Resultados 

 

5.1 Caracterização da população 

 

 Dos 515 profissionais de saúde com indicação de receber a vacina dTpa, 

não foi possível avaliar a situação vacinal de 59, que não constavam no banco 

de dados do CRIE-HC e não foram encontrados durante a implementação das 

estratégias de vacinação. Dessa forma, o estudo avaliou 456 profissionais com 

dados disponíveis sobre a imunização com dTpa.  

 As características dos profissionais de saúde avaliados são apresentadas 

na tabela 3. A maioria dos participantes era do sexo feminino (77,0%), tinha 

menos de 35 anos de idade (50,2%), era médico (a) (50,1%), não havia recebido 

a vacina de influenza no complexo HC, em 2015 (56,7%) e, não tinha registro de 

vacinação de hepatite B no Imuni® (70%). A maior parte dos profissionais 

(42,3%) trabalhava na Divisão de Clínica Obstétrica. 
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Tabela 3: Distribuição das características sociodemográficas, laborais e de 

cobertura vacinal dos profissionais de saúde com indicação de imunização 

contra coqueluche. Instituto Central HC-FMUSP, março de 2015 a abril de 2016. 

Variáveis no % 

Sexo 

  
Masculino 105 23,0 

Feminino 351 77,0 

Idade (anos) 

  
Média (desvio padrão) 38,5 (11,7) 

Mediana (mínimo - máximo) 34,7 (21,6 -77,4) 

≥ 35 223 48,9 

< 35 229 50,2 

Profissão 

  
Equipe de enfermagem* 219 49,9 

Médico(a) 220 50,1 

Divisão em que trabalha 

  
Clínica Obstétrica 193 42,3 

Neonatologia 110 24,1 

Anestesia 153 33,6 

 
Continua 
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Tabela 3 (conclusão): Distribuição das características sociodemográficas, 

laborais e de cobertura vacinal dos profissionais de saúde com indicação de 

imunização contra coqueluche. Instituto Central HC-FMUSP, março de 2015 a 

abril de 2016. 

Variáveis no % 

Vacina de influenza em 2015 

  
Não 255 56,7 

Sim 195 43,3 

Doses de vacina de hepatite B registradas 

  
0 315 70,0 

1 ou 2 70 15,6 

≥ 3 65 14,4 

* Inclui 13 profissionais de fisioterapia e nutrologia. Como correspondiam a 

poucos profissionais, para efeito de análise estatística, foram realocados no 

grupo equipe de enfermagem 

 

Foi realizada estratificação da idade pelo intervalo interquartil (IQR). Após 

essa estratificação, foi observado que os grupos de 21 a 27 anos e 28 a 34 anos 

eram semelhantes entre si em relação a terem recebido a vacina dTpa, não 

diferindo estatisticamente (p=0,09). O mesmo ocorreu entre os grupos de 35 a 

47 anos e 48 a 78 anos. Portanto, para análise estatística, foram considerados 
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dois grupos etários: menores de 35 anos e aqueles com idade igual ou maior 

que 35 anos. 

Treze profissionais pertenciam à equipe de fisioterapia e nutrologia. Como 

correspondiam a poucos profissionais, para efeito de análise estatística, foram 

realocados no grupo equipe de enfermagem.  

Vale ressaltar que os 59 profissionais excluídos da análise não diferem 

dos demais quanto à distribuição por sexo (p=0,448), idade (p>0,999), profissão 

(p=0,383) e Divisão em que trabalhava (p=0,847) (tabela 4). Não foi possível 

coleta de todas as variáveis para todos os profissionais com indicação de 

vacinação. 
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Tabela 4: Distribuição das características sociodemográficas e laborais dos 

profissionais de saúde com indicação de imunização contra coqueluche segundo 

conhecimento de situação vacinal. Instituto Central HC-FMUSP, março de 2015 

a abril de 2016. 

Variáveis 

Informação 

sobre 

vacinação 

disponível 

(n=456) 

Informação 

sobre 

vacinação não 

disponível 

(n=59) 

p 

no % no % 

Sexo 

    

0,448 

Masculino 105 23,0 11 18,6 

 
Feminino 351 77,0 48 81,4 

 
Idade (anos) 

    

>0,999 

≥ 35 223 48,9 2 50,0 

 
< 35 229 50,2 2 50,0 

 
Profissão 

    

0,383 

Equipe de     

enfermagem* 219 49,9 33 55,9 

 
Médico (a) 220 50,1 26 44,1 

 
 

Continua 
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Tabela 4 (conclusão): Distribuição das características sociodemográficas e 

laborais dos profissionais de saúde com indicação de imunização contra 

coqueluche segundo conhecimento de situação vacinal. Instituto Central HC-

FMUSP, março de 2015 a abril de 2016. 

Variáveis 

Informação 

sobre 

vacinação 

disponível 

(n=456) 

Informação 

sobre 

vacinação não 

disponível 

(n=59) 

p 

no % no % 

Divisão em que 

trabalha 

    

0,847 

Neonatologia 110 24,1 16 27,1 

 
Clínica Obstétrica 193 42,3 23 39,0 

 
Anestesia 153 33,6 20 33,9   

* Inclui 13 profissionais de fisioterapia e nutrologia. Como correspondiam a 

poucos profissionais, para efeito de análise estatística, foram realocados no 

grupo equipe de enfermagem 

 

 

 

 

 



30 

 

5.2 Cobertura vacinal com dTpa 

 

Ao final do estudo foram identificados 188 participantes que receberam a 

vacina dTpa, resultando em cobertura vacinal de 41,2% (IC 95%: 36,7-45,9). A 

figura 2 apresenta a cobertura vacinal acumulada em cada mês durante o 

período de realização das intervenções. Após janeiro de 2016 até o término do 

estudo (até 30 de abril de 2016) não houve mudança na cobertura vacinal. 

 

 

Figura 2: Cobertura vacinal acumulada ao final de cada mês e intervenções 

realizadas. As setas pretas representam as intervenções: 1) nota publicada no 

Boletim do Hospital das Clínicas; 2) mensagem de correio eletrônico para as 

chefias de equipe de enfermagem das Divisões de Clínica Obstétrica, 

Neonatologia e Anestesia; 3) aula sobre a vacina dTpa em reuniões científicas 

das Divisões de Clínica Obstétrica e Neonatologia; 4) vacinação ativa na Divisão 
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de Clínica Obstétrica; 5) vacinação ativa na Divisão de Neonatologia; 6) 

vacinação ativa na Divisão de Anestesia. 

 

5.3 Variáveis associadas com a vacinação com dTpa 

 

Na análise univariada (tabela 5), foi observada associação da imunização 

para coqueluche com as seguintes variáveis: idade menor que 35 anos 

(p=0,041), ser médico (a) (p=0,0003), trabalhar na Divisão de Clínica Obstétrica 

ou Anestesia (p<0,001) e imunização de influenza no ano de 2015 (p<0,001). 

 

Tabela 5: Análise univariada: razões de prevalências para vacinação de dTpa 

segundo variáveis sociodemográficas, laborais e de situação vacinal dos 

profissionais de saúde com indicação de imunização contra coqueluche. Instituto 

Central HC-FMUSP, março de 2015 a abril de 2016. 

Variáveis Total 

Recebeu dTpa 

RP 
IC 95% 

(RP) 
p 

no % 

Sexo 
 

  

  
0,345 

Masculino 105 39 37,1 1 
  

Feminino 351 149 42,5 1,14 0,87 - 1,51 
 

 

 

 

Continua 
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Tabela 5 (continuação): Análise univariada: razões de prevalências para 

vacinação de dTpa segundo variáveis sociodemográficas, laborais e de situação 

vacinal dos profissionais de saúde com indicação de imunização contra 

coqueluche. Instituto Central HC-FMUSP, março de 2015 a abril de 2016. 

Variáveis Total 

Recebeu dTpa 

RP 
IC 95% 

(RP) 
p 

no % 

Idade (anos) 

   

  
0,041 

≥ 35 223 81 36,3 1 
  

< 35 229 105 45,9 1,26 1,01 - 1,58 
 

Profissão 

 

 

 

  
0,003 

Equipe de 

enfermagem* 219 

 

70 32,0 

 

1 
  

Médico(a) 220 101 45,9 1,44 1,13 - 1,83 
 

Divisão em que 

trabalha 

 

 

 

  
<0,001 

Neonatologia 110 28 25,5 1 
  

Clínica 

Obstétrica 
193 107 55,4 2,18 1,54 - 3,07 

 

Anestesia 153 53 34,6 1,36 0,92 - 2,00 
 

 

 Continua 
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Tabela 5 (continuação): Análise univariada: razões de prevalências para 

vacinação de dTpa segundo variáveis sociodemográficas, laborais e de situação 

vacinal dos profissionais de saúde com indicação de imunização contra 

coqueluche. Instituto Central HC-FMUSP, março de 2015 a abril de 2016. 

Variáveis Total 

Recebeu dTpa 

RP 
IC 95% 

(RP) 
p 

no % 

Vacina de 

influenza em 

2015 

 

 

 

  
<0,001 

Não 255 82 32,2 1 
  

Sim 195 100 51,3 1,59 1,27 - 2,00 
 

Registro de 

vacina de 

hepatite B 

 

 

 

  
0,900 

Não 315 128 40,6 1 
  

Sim 135 54 40,0 0,98 0,77 - 1,26 
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Tabela 5 (conclusão): Análise univariada: razões de prevalências para 

vacinação de dTpa segundo variáveis sociodemográficas, laborais e de situação 

vacinal dos profissionais de saúde com indicação de imunização contra 

coqueluche. Instituto Central HC-FMUSP, março de 2015 a abril de 2016. 

Variáveis Total 

Recebeu dTpa 

RP 
IC 95% 

(RP) 
p 

no % 

Doses de vacina 

de hepatite B 

registradas 

 

 

 

  
0,576 

0 315 128 40,6 1 
  

1 ou 2 70 25 35,7 0,88 0,62 - 1,24 
 

≥ 3 65 29 44,6 1,10 0,81 - 1,49   

* Inclui 13 profissionais de fisioterapia e nutrologia. Como correspondiam a 

poucos profissionais, para efeito de análise estatística, foram realocados no 

grupo equipe de enfermagem 

 

Na análise multivariada, as variáveis independentemente associadas à 

vacinação com dTpa foram (tabela 6): ser médico (a) (p<0,01), trabalhar na 

Divisão de Clínica Obstétrica ou Anestesia (p<0,001) e ter recebido vacina de 

influenza no ano de 2015 (p<0,001).  
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Tabela 6: Análise multivariada: razões de prevalências para vacinação de dTpa 

em profissionais de saúde pelo modelo de regressão múltipla de Poisson com 

variância robusta. Instituto Central HC-FMUSP, março de 2015 a abril de 2016. 

Variáveis RPbr RPaj 
IC 95% 

(RPaj) 
P 

Profissão    0,010 

Equipe de enfermagem 1 1   

Médico(a) 1,44 1,35 1,08 - 1,69  

Divisão em que trabalha    <0,001 

Neonatologia 1 1   

Clínica Obstétrica 2,18 2,70 1,74 - 4,20  

Anestesia 1,36 1,91 1,20 - 3,04  

Vacina Influenza em 2015    <0,001 

Não 1 1   

Sim 1,59 1,70 1,34 - 2,15  

RPbr: Razão de Prevalência bruta    

RPaj: Razão de Prevalência ajustada    

 

5.4  Contato com os profissionais de saúde não vacinados 

 

 Dos 268 profissionais não vacinados, 94 não tinham número de telefone 

cadastrado no sistema Imuni®. Assim, foi tentado contato com 174 profissionais 

que não receberam a vacina dTpa. Em oito destes, o número de telefone 

encontrado no cadastro estava errado e também não foi possível o contato. 
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 Foi conseguido o contato com apenas 39 (22,4%) dos 174 profissionais 

de saúde contatados via ligação telefônica. As principais características dos 39 

profissionais contatados e os motivos alegados para não terem recebido a vacina 

podem ser observados na tabela 7.  

 

Tabela 7: Características de 39 profissionais de saúde que não receberam dTpa 

no HC-FMUSP e motivos alegados para não receber a vacina 

Variáveis n % 

Sexo 
  

Masculino 9 23,0 

Feminino 30 76,9 

Profissão 

 

 

Equipe de enfermagem 13 33,3 

Médico(a) 26 66,7 

Divisão em que trabalha 

 

 

Neonatologia 13 33,3 

Clínica Obstétrica 8 20,5 

Anestesia 18 46,1 

 

 Continua 
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Tabela 7 (conclusão): Características de 39 profissionais de saúde que não 

receberam dTpa no HC-FMUSP e motivos alegados para não receber a vacina 

Variáveis n % 

Conhece a vacina dTpa 20 51,2 

Refere ter recebido a vacina dTpa em outro serviço 9 23 

Motivo alegado para não receber dTpa 30  

Desconhecimento que a vacina estava indicada 

para ele 
27 90,0 

Falta de tempo 2 6,67 

Quimioterapia 1 3,33 

 

Entre os 39 profissionais que foi conseguido contato, 20 relataram 

conhecer a vacina (51,2%). Dezoito (90%) eram médicos e 2 (10%) da equipe 

de enfermagem. Nove (45%) trabalham na Divisão de Neonatologia, seis (30%) 

na de Clínica Obstétrica e cinco (25%) na de Anestesia.  

Todos os nove profissionais de saúde que referiram ter recebido a vacina 

dTpa em outro serviço eram médicos. Cinco deles trabalham na Divisão de 

neonatologia, três na de Clínica Obstétrica e um na de Anestesia. Sete destes 

receberam a vacina no serviço público e dois no serviço privado. 
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O profissional de saúde que estava em quimioterapia optou por não 

receber a vacina dTpa, apesar de ser vacina inativada e, portanto, sem 

contraindicação para pacientes imunodeprimidos. 

 

5.5 Eventos adversos 

 

 Este estudo não buscou ativamente os eventos adversos relacionados à 

vacinação. Porém, durante a vacinação ativa na Divisão de Clínica Obstétrica 

uma profissional de saúde apresentou reação de hipersensibilidade imediata 

após receber a vacina. Ela foi prontamente colocada em monitorização, tratada 

com glicocorticoides e anti-histamínicos e se recuperou. Cabe pontuar que o 

CRIE-HC também é referência no atendimento de eventos adversos pós-

vacinação e, durante o período do estudo, nenhum profissional buscou o serviço 

para se consultar por possível evento adverso pós vacinação com dTpa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       _  ____ Discussão 



40 

 

6. Discussão  

 

 Este é o primeiro estudo que temos conhecimento que avaliou a cobertura 

vacinal de dTpa entre profissionais de saúde no Brasil. A aderência espontânea 

à imunização com dTpa de profissionais que apresentam contato direto com 

crianças ou gestantes era muito baixa em nosso serviço. As intervenções foram 

iniciadas com cobertura vacinal de 2,9% e foi atingida cobertura acumulada de 

41,2% em nove meses. Acreditamos que o incremento de 38,3% na cobertura 

vacinal pode ser relacionado às estratégias implementadas pelo serviço. Um 

maior conhecimento sobre a doença e a necessidade de vacinação com dTpa 

ajudaram no aumento no número de vacinados. Porém, mesmo sabendo do 

efeito cumulativo na cobertura vacinal a cada estratégia realizada, a vacinação 

ativa dos profissionais de saúde, em seus locais e horários de trabalho por 

equipes móveis, parece ter sido a estratégia mais importante para o aumento da 

cobertura. Mesmo assim, a cobertura vacinal final de dTpa permanece baixa e 

maiores esforços são necessários para aumentá-la. 

 Poucos estudos analisaram a cobertura vacinal de dTpa entre 

profissionais de saúde28-32.  Recentemente, uma revisão sistemática sobre a 

cobertura vacinal com dTpa entre profissionais de saúde foi realizada pelo nosso 

grupo (dados ainda não publicados). Após identificação de 456 estudos 

publicados até 26/04/2018, 368 títulos não-duplicados foram analisados para 

elegibilidade, 41 artigos com textos completos foram avaliados e apenas 28 

foram incluídos na análise qualitativa28-55. A maioria desses estudos (23) são 

transversais e apenas cinco apresentavam intervenções para aumentar a 

cobertura vacinal29,31,32,51,52. 
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 Estados Unidos e França são os únicos países que possuem estudos 

avaliando cobertura de vacina de coqueluche entre profissionais de saúde 

usando dados nacionais. Dados anuais do Morbidity and Mortality Weekly Report 

(MMWR) do Centers for Disease Control and Prevention (CDC), avaliando taxas 

de imunização dos Estados Unidos de 2007 a 201533-39,53 mostram que a 

cobertura vacinal com dTpa entre profissionais de saúde aumentou de 6,1%33 

para 45,1%53 em oito anos. Observou-se também que profissionais de saúde 

brancos possuem maior cobertura vacinal (21,5%35 a 49,2%53) em comparação 

a negros (14%35 a 28,3%53) e hispânicos (13,8%35 a 38,7%53). Profissionais de 

19 a 64 anos também possuem maiores taxas de imunização (32,6%37 a 

46,3%53) em relação aos maiores de 65 anos (16,9%35 a 38,7%53). Em análise 

de dados nacionais da França, entre 1431 profissionais de saúde, maior 

cobertura vacinal foi relatada: 63,9%30.  

Em um pequeno hospital pediátrico (116 leitos) na Suíça, um programa 

de vacinação com dTpa para profissionais de saúde foi desenvolvido durante um 

ano. O programa, assim como o descrito nesta dissertação, envolvia mensagens 

informativas e aulas. Diferente do nosso estudo, foi agendado aconselhamento 

individual e vacinação para cada profissional de saúde. De 852 profissionais do 

hospital, 50,1% (427) participaram do aconselhamento. A cobertura vacinal final 

(incluindo profissionais que não participaram do aconselhamento) foi de 49%. 

Entre os profissionais que participaram do aconselhamento, a cobertura vacinal 

aumentou de 17% para 88%29.  

Jiang C et al., também em hospital pediátrico, porém nos Estados Unidos, 

elevaram a cobertura vacinal de 58% para 90% em 15 meses, através de envio 

de informações sobre coqueluche e dTpa na intranet do serviço e também por 
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email, realizando entrevistas individuais com cada profissional de saúde que não 

recebeu a vacina e montando postos móveis de imunização em áreas de alto 

fluxo de profissionais (como por exemplo, próximo à cafeteria)51. Já no Reino 

Unido, Paranthaman K et al. alcançaram coberturas vacinais de 86% em um 

hospital e de 95% em outro, em três meses de implementação de pôsteres 

informativos, apresentações orais e vacinação com dTpa nos locais de trabalho 

dos profissionais de saúde52. 

 Alguns serviços de saúde atingiram altos níveis de cobertura vacinal com 

dTpa entre profissionais de saúde utilizando vacinação mandatória31,32. Na 

Filadélfia, o Geisinger Health System, que emprega 15.267 profissionais de 

saúde, apresentava cobertura vacinal inicial de 9%. Após um ano de programa 

de vacinação mandatória, a cobertura alcançada foi de 97,8%32. O Atlantic 

Health System também introduziu vacinação mandatória em 2013, atingindo 

cobertura vacinal de coqueluche de 94,9%31. No Brasil, a vacinação de 

profissionais de saúde não é mandatória, mas é disponibilizada gratuitamente 

para aqueles que preenchem as indicações do Ministério da Saúde. Porém, 

gratuidade da vacina não é o suficiente para garantir altas coberturas vacinais. 

 Nossos resultados mostraram que ser médico (a), trabalhar nas Divisões 

de Clínica Obstétrica ou Anestesia, e ter recebido a vacina de influenza em 2015 

foram independentemente associados à vacinação com dTpa. Como as aulas 

realizadas nas reuniões científicas das Divisões de Clínica Obstétrica e 

Neonatologia foram voltadas para médicos, a associação entre ser médico e ter 

recebido a vacina dTpa poderia representar um viés em nosso estudo. 

 Onze estudos incluídos na nossa revisão sistemática avaliaram a 

associação de variáveis de interesse com a vacinação de dTpa entre 
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profissionais de saúde28-30,43,45-49,54,55. Dois estudos não encontraram nenhuma 

associação43,47. Outros estudos mostraram que ser médico (a)30 e vacinação de 

influenza28,30,54 foram associados à imunização com coqueluche entre 

profissionais de saúde, corroborando nossos achados. Outras variáveis 

positivamente associadas à vacinação com dTpa foram idade abaixo de 49 

anos28,30, maior nível educacional28,55, ter maior renda55, ter sido hospitalizado 

no último ano, utilizar rotineiramente uma clínica ou centro de saúde28,55, ter sido 

imunizado para hepatite B30,48 ou com tríplice viral48, entendimento que influenza 

pode ser grave em crianças48, ter contato com crianças menores de 6 meses de 

vida55, maior volume de trabalho durante o ano30, e ter acertado maior número 

de questões em um questionário sobre conhecimento sobre dTpa45. Srivastav A 

et al., nos EUA, encontraram as seguintes associações negativas com a 

vacinação de coqueluche entre profissionais de saúde: viver abaixo da linha de 

pobreza e ser da raça negra54. 

Dois estudos encontraram que diferentes regiões geográficas de seus 

países estavam associadas a diferentes coberturas com dTpa em profissionais 

de saúde. Nos Estados Unidos, a região oeste do país teve maiores coberturas 

vacinais28 enquanto que na França, trabalhadores da região da Picardia, no norte 

do país, tinham maior cobertura e aqueles da Provença-Alpes-Costa Azul, menor 

cobertura30. No Brasil, não há dados oficiais sobre coberturas vacinais em 

profissionais de saúde. Nosso país apresenta dimensões continentais e grandes 

diferenças regionais em aspectos socioeconômicos, culturais e de acesso à 

assistência à saúde. Os resultados apresentados nesta dissertação não podem 

ser generalizados para outras regiões do país ou para outros serviços de saúde. 

Nos Estados Unidos, a cobertura vacinal de influenza entra profissionais de 
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saúde que trabalham em hospitais é de 82,6%, maior em relação aos que 

trabalham em ambulatórios (68,7%) ou serviços de cuidados de longa duração 

(59,5%). Assim, mais estudos sobre cobertura vacinal de dTpa são necessários 

no Brasil, em diferentes cenários de assistência à saúde56. 

 A associação entre vacina de influenza e coqueluche28,30, pode refletir um 

maior autocuidado de certos profissionais de saúde, que estão acostumados a 

buscar atendimento médico, incluindo imunizações específicas. Entre os 

profissionais de saúde incluídos neste estudo, a cobertura vacinal final da dTpa 

(41,2%) foi semelhante a cobertura de influenza no ano de 2015 (43,3%), uma 

vacina à qual eles já estão mais familiarizados e cujo oferecimento se dá em 

campanhas anuais. Intervenções educacionais e facilitação do acesso à 

vacinação, de modo semelhante ao que relatamos para dTpa nesta dissertação, 

já foram adotadas previamente em nosso hospital para aumentar a cobertura da 

vacina de influenza (6,5%, em 2005, para 45%, em 2006)57. A vacinação de 

influenza nos locais de trabalho dos profissionais de saúde por equipes móveis 

é realizada desde 2006 e a cobertura vacinal vem sendo mantida. Em 2015, 9678 

(48,5%) de todos os profissionais de saúde do nosso hospital foram imunizados 

contra influenza. 

 A baixa cobertura vacinal de esquema completo de hepatite B (3 ou mais 

doses – 13,3%) observado entre os profissionais de saúde em nosso estudo 

pode ser parcialmente explicada pelo fato que vários destes podem ter recebido 

a vacina na infância (desde 1999 a vacina faz parte do PNI, com a primeira dose 

realizada ao nascer)58, durante sua formação, ou em outros serviços que 

trabalharam previamente, já que hepatite B é uma das vacinas indicadas para 
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todos os profissionais de saúde brasileiros59. Além disso, vale lembrar que o 

sistema Imuni® registra apenas as doses recebidas em nosso serviço.  

 A implementação da vacinação de adultos possui dificuldades, sendo que 

a maioria dos países possui baixa cobertura vacinal neste grupo. A imunização 

de profissionais de saúde é desafiadora, já que eles comumente possuem baixa 

percepção do risco envolvido em suas atividades profissionais41,60. Entre 

profissionais de saúde, hesitação em receber vacinas é semelhante à da 

população geral56. Medo de injeções, conceitos equivocados sobre eficácia e 

segurança das vacinas, baixa percepção do risco de doenças infecciosas e não 

ter tempo para buscar o centro de imunizações são razões frequentes para não 

se vacinarem61. A vacinação de um subgrupo alvo de profissionais de saúde (no 

caso, aqueles que apresentam contato com gestantes e crianças) é ainda mais 

desafiadora. Eles devem ser corretamente identificados e estratégias específicas 

desenvolvidas. Além disso, em um hospital escola há mudança anual do grupo 

a ser vacinado, dado entrada e saída de residentes, internos e estagiários. 

 Durante as aulas nas Divisões de Clínica Obstétrica e Neonatologia já 

havia sido observado pouco conhecimento sobre coqueluche e a vacina dTpa 

entre os presentes. Isto se confirmou após ligação telefônica para os 

profissionais de saúde que não receberam a vacina. Apesar de conseguirmos 

contato com um número relativamente pequeno da população (39), apenas 9 

(23%) haviam recebido a vacina em outros serviços, e 90% dos não vacinados 

alegaram desconhecerem a indicação de imunização para coqueluche e por isto 

não receberam dTpa. Miller et al.33 observaram que 39% dos profissionais de 

saúde avaliados nos Estados Unidos não conheciam a vacina dTpa, 

demonstrando falta de conhecimentos dos profissionais em relação a 
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imunizações necessárias. Devemos lembrar que, no momento de nosso estudo, 

a vacina dTpa havia sido implementada há menos de um ano no Programa 

Nacional de Imunizações.  

 Recentemente, no que refere à imunização de adultos, tem ganhado força 

o Programa dos 4 Pilares62. Esse é uma compilação de práticas baseadas em 

evidências (através de ensaios controlados randomizados) desenvolvido para 

aumentar a taxa de vacinação e diminuir as oportunidades perdidas na 

vacinação de adultos em saúde primária. Os domínios destes pilares são: pilar 

1 – serviço de vacinação prático; pilar 2 – comunicação com pacientes sobre a 

importância de vacinação e disponibilidade de vacinas; pilar 3 – melhor registro 

de vacinação, com lembretes aos profissionais das vacinas indicadas para cada 

paciente; pilar 4 – motivação, através de feedbacks positivos e premiação ao 

profissional que se destacar na vacinação dos pacientes. Apesar de não 

implementarmos os 4 pilares de forma sistemática, historicamente nosso serviço 

promove a maioria de seus componentes. Isto também pode ter sido importante 

no aumento de cobertura vacinal da dTpa entre os profissionais de saúde do 

nosso serviço. 

Surtos hospitalares de coqueluche já foram relatados, com 8,5 a 23% de 

profissionais de saúde infectados63-66. Profissionais de saúde podem ser fonte 

de infecção para pacientes, acompanhantes e outros profissionais de saúde 

susceptíveis65,67-69. Surtos de coqueluche são financeiramente caros para os 

serviços de saúde70,71 e a vacinação de profissionais de saúde pode ser uma 

medida custo-efetiva70. Em um hospital dos Estados Unidos, durante um surto 

de coqueluche envolvendo 17 casos confirmados entre profissionais de saúde, 

foram identificados 307 contatos, sendo necessária a implementação de 
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medidas de controle de infecção. Este surto e seu enfrentamento custou 

US$81,382. Um modelo matemático sugeriu que a vacinação de profissionais de 

saúde com dTpa preveniria 46% das exposições à coqueluche dos profissionais 

por ano, e a economia para o hospital seria de 2,38 vezes o valor investido na 

estratégia de vacinação70. Analogamente, um surto em uma unidade neonatal 

em um hospital de Amsterdã teve um custo de €48,682. Foi observado que para 

cada Euro investido na vacinação de profissionais de saúde, seriam 

economizados €472. 

Pelos resultados encontrados em nosso estudo e na revisão sistemática 

da literatura, podemos observar que a cobertura vacinal para coqueluche é baixa 

entre profissionais de saúde. Assim, a avaliação da cobertura vacinal com dTpa 

entre estes profissionais deve ser realizada em cada serviço, bem como a 

implementação de estratégias pertinentes visando educação e melhoria nas 

taxas de imunização dos profissionais.  
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7.  Conclusões 

 

• A cobertura acumulada de dTpa ao final de cada mês após o término de 

cada estratégia foi: 3,7% após publicação de nota no Boletim do Hospital 

das Clínicas; 10,5% após mensagem de correio eletrônico para as chefias 

de equipe de enfermagem das Divisões de Clínica Obstétrica, 

Neonatologia e Anestesia; 16,2% após aula sobre a vacina dTpa em 

reuniões científicas das Divisões de Clínica Obstétrica e Neonatologia; 

27,9% após vacinação ativa na Divisão de Clínica Obstétrica; 40,6% após 

vacinação ativa na Divisão de Neonatologia e 41,2% após vacinação ativa 

na Divisão de Anestesia. 

• A cobertura acumulada de dTpa ao término de um ano do início das 

estratégias foi de 41,2%. 

• As variáveis associadas à vacinação de dTpa foram: ser médico (a), 

trabalhar na Divisão de Clínica Obstétrica ou Anestesia e ter recebido 

vacina de influenza em 2015. 

• O principal motivo alegado de não vacinação com dTpa pelos 

profissionais que tinham indicação para tal foi desconhecimento da 

indicação da vacina (90% dos profissionais não vacinados contatados). 

Foram ainda relatados falta de tempo e uso de quimioterapia. 
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8. Anexos 

 

Anexo 1: Aprovação pela CAPPesq 
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Anexo 2: Texto para o boletim do Hospital das Clínicas 

 

“ATENÇÃO PROFISSIONAIS DA MATERNIDADE, CENTRO OBSTÉTRICO E 

BERÇÁRIO 

 O número de casos e a mortalidade por coqueluche vêm aumentando no 

Brasil, principalmente nos menores de 1 ano. Profissionais de saúde podem 

servir como fonte de transmissão de coqueluche para estas crianças, mesmo 

não apresentando sintomas clássicos da doença. Desde novembro de 2014, o 

Ministério da Saúde indica a vacina dTpa (contra difteria, tétano e coqueluche 

para uso em adultos) para profissionais que trabalhem na maternidade, centro 

obstétrico ou berçário INDEPENDENTE DA FUNÇÃO. Não deixe de passar no 

CRIE (4º andar do PAMB) para proteger as crianças e você.”  
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Anexo 3: Questionário para profissionais de saúde que não se vacinaram para 

dTpa 

 

1. Nome:________________________________      Idade____     

Profissão______ 

2. ID no estudo:________ 

3. Você é funcionário do HC? 

(   ) Sim     (    ) Não 

• Se sim, de qual setor? Especifique qual setor caso tenha 

mudado________________________________________________

______ 

• Função?________________________________ 

4. Você conhece a vacina de coqueluche para adultos? 

(   ) Sim     (    ) Não 

• Caso não, explicar que ela é conhecida como tríplice acelular do 

adulto (dTpa), e que é a vacina com componente tetânico e 

diftérico, cujo reforço é a cada dez anos, acrescida do componente 

pertussis 

5. Você tomou esta vacina nos últimos anos? 

(   ) Sim     (    ) Não 

• Se sim, quando?________________ (de preferência a data; se 

não, tempo aproximado) 

• (   ) Clínica privada               (    )  Serviço público 
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-Caso negue ter tomado a vacina em outro serviço- 

1. Você sabia que, desde novembro de 2014 esta vacina está indicada para 

todos os profissionais de saúde que tenham algum contato com RNs e 

gestantes? 

(   ) Sim     (    ) Não 

2. Qual o motivo de não ter tomado a vacina?  
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