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PENSAMENTO

Os trabalhos do meu laboratório estabeleceram
que os vírus não são todos entidades mórbidas,
que eles podem afetar formas e sobretudo
propriedades fisiológicas múltiplas, dependendo
dos meios onde esses vírus vivem e se multiplicam.
Em consequência, e visto que a virulência pertence
às

espécies

vivas

microscópicas,

ela

é

essencialmente modificável. Podemos enfraquecêla, exaltá-la, e cada um desses estados é suscetível
de ser fixado pela cultura.
(Pasteur, 1922, t.6:531)

RESUMO

ABRÃO,W.M.O. Avaliação do impacto da vacina antipneumocócica conjugada na
ocorrência de doenças respiratórias em lactentes. Ribeirão Preto, 2014. 119p. Dissertação
(Mestrado). Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo.
Estudos realizados e recomendados pela OMS e UNICEF, indicam alta prevalência de
infecções pneumocócicas e meningocócicas, sobretudo em crianças abaixo dos dois anos de
idade. O Streptococcus pneumoniae é um dos agentes mais frequentes de pneumonia, otite
média aguda (OMA), meningite e sinusite em crianças. O número global de mortes em
crianças menores de cinco anos de idade causadas por pneumonia foi de 8,8 milhões, em
2008. O Ministério da Saúde, devido ao alcance de bons resultados com soroconversão por
imunização, indicou a implantação das vacinas antipneumocócica 10-valente e meningocócica
C conjugadas no calendário vacinal das crianças menores de dois anos de idade. Na presente
pesquisa, conduziu-se um estudo transversal com componente retrospectivo desenvolvido nas
redes de Atenção Básica e Hospitalar de Guaranésia, cidade de pequeno porte do interior do
estado de Minas Gerais. Objetivou-se avaliar o impacto da vacinação na ocorrência de
doenças respiratórias em lactentes, considerando o período anterior e posterior à introdução da
vacina antipneumocócica 10-valente, no Programa Nacional de Imunização. Na análise
estatística definiu-se o período entre 2009 e 2012. O método de estudo adotado foi o um
estudo transversal aninhado em uma série temporal, sendo observado que no período pós
introdução da vacina antipneumocócica 10 valente conjugada houve uma redução de 40% na
prevalência de pneumonia adquirida na comunidade, com diferença estatística entre os dois
períodos . Confirmou-se que a oscilação sazonal tem interferência nas doenças estudadas. Em
relação ao sexo, constatou-se que o masculino tem predomínio sobre o feminino quanto ao
acometimento por pneumonia. Foi observado que o sexo masculino apresentou 28% mais
chance de PNM. Em relação à otite média aguda e à rinossinusite, a variável sexo não
apresentou predomínio entre elas. Os dados estatísticos, considerando a razão de prevalência
(RP = 1,96 (IC95%: 1,52 – 2,53); p <0,05), sugeriram que não vacinar está associado com a
ocorrência de PNM. Constatou-se que a prevalência de PNM foi 70% menor (RP 0,30
(IC95%: 0,24 – 0,37); p<0,05) nas crianças com vacina em dia comparando-se àquelas com
a vacina em atraso, ou seja, manter vacina em dia sugere proteção contra PNM. No entanto,
houve 53% menos OMA entre não vacinados do que entre vacinados (RP = 0,47 (IC95%:
0,35 – 0,64); p<0,05). Diante dos resultados encontrados, pode-se concluir que a vacinação
antipneumocócica 10-valente está associada com redução dos casos de pneumonia adquirida
na comunidade em lactentes.
Descritores: 1.Vacina pneumocócica 10 valente conjugada 2. Prevenção 3. Doenças
respiratórias.

ABSTRACT

ABRÃO, W.M.O. Impact assessment of pneumococcal conjugate vaccine on the
occurrence of respiratory diseases in infants. Ribeirão Preto, 2014. 119f. Dissertation (MA)
Ribeirão Preto Medical School, Ribeirão Preto, University of São Paulo.
Studies and recommended by WHO and UNICEF, indicate a high prevalence of
pneumococcal and meningococcal infections, especially in children under two years of age.
Streptococcus pneumoniae is one of the most frequent agents of pneumonia, acute otitis
media (AOM), meningitis and sinusitis in children. The overall number of deaths in children
under five years of age caused by pneumonia was 8.8 million in 2008. The Ministry of Health
due to reach good results with seroconversion by immunization, indicated the implementation
of pneumococcal vaccines 10- meningococcal C conjugate and brave in the immunization
schedule of children under two years of age. In this research, conducted a cross-sectional
study with retrospective component developed in primary care networks and Hospital
Guaranésia, small town in the state of Minas Gerais. This study aimed to assess the impact of
vaccination on the incidence of respiratory diseases in infants, considering the time before and
after the introduction of the vaccine pneumococcal 10-valent, the National Immunization
Program. Statistical analysis defined the period between 2009 and 2012. The adopted method
of study was a cross-sectional study nested in a time series, it was observed that in the post
introduction period of pneumococcal vaccine conjugate 10 brave there was a 40% reduction
in the prevalence of community-acquired pneumonia, with statistical difference between the
two periods. It was confirmed that the seasonal oscillation has interference in the diseases.
With regard to gender, it was found that the male is predominant over females in relation to
involvement by pneumonia. It was observed that men had 28% more chance of pneumonia. In
relation to acute otitis media and sinusitis, sex does not showed a predominance among them.
Statistical data, considering the prevalence ratio (PR = 1.96 (95% CI: 1.52 to 2.53), p <0.05),
suggested that not vaccinating is associated with the occurrence of pneumonia. It was found
that the prevalence of pneumonia was 70% lower (PR 0.30 (95% CI: 0.24 to 0.37), p <0.05) in
children with day vaccine is compared to those of the vaccine in delay, ie to keep day suggests
vaccine protection against pneumonia. However, there were 53% fewer of AOM than for
unvaccinated vaccinated (OR = 0.47 (95% CI: 0.35 to 0.64); p <0.05). Considering the results,
it can be concluded that vaccination pneumococcal 10-valent is associated with reduction of
cases of community-acquired pneumonia in infants.

Descriptors: 10 valent pneumococcal conjugate 1.Vacina 2. Prevention 3. Respiratory
Diseases.
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APRESENTAÇÃO

As doenças pneumocócicas são apontadas como um problema de saúde pública
mundial. Desde o início do século XX, pesquisas vêm sendo realizadas para buscar formas de
conter e prevenir doenças do trato respiratório como pneumonia, otite média, sinusite e
meningite causadas pelo Streptococcus pneumoniae. A introdução da vacina pneumocócica 10
valente conjugada no calendário básico de imunização da criança em 2010 no Brasil se deu
com o objetivo de reduzir os índices de morbidade e mortalidade das crianças menores de
cinco anos de idade acometidas por doenças pneumocócicas, principalmente as pneumonias
adquiridas na comunidade que frequentemente levam à internação e têm forte impacto na
morbidade em crianças dessa faixa etária.
Esta pesquisa analisou o índice de crianças menores de dois anos acometidas por
doenças do trato respiratório, antes e após a introdução da vacina pneumocócica 10 valente
conjugada em um município do interior do estado de Minas Gerais. O trabalho está dividido
de forma que na introdução define-se o tema e o objeto de pesquisa, delineando as questões
que envolvem a prevenção pela vacinação. Relatam-se os objetivos da pesquisa e o quadro
teórico, o qual define clínica e epidemiologicamente o problema em questão. Descreve-se a
atuação do Programa Nacional de Imunização (PNI) e o valor da prevenção que a vacina
pneumocócica conjugada 10-valente confere às crianças menores de dois anos de idade - os
lactentes.
No capítulo seguinte, indicam-se os métodos utilizados na obtenção e análise dos
dados e as considerações éticas. No terceiro capítulo apresentam-se os resultados obtidos ao
serem levantados prontuários hospitalares e ambulatoriais com diagnósticos de pneumonia,
otite média aguda e sinusite em crianças de zero a vinte e quatro meses de idade, no período
de 2009 a 2012 no município de Guaranésia (MG). Neste capitulo relata-se o acometimento
das doenças descritas anteriormente quanto ao sexo, o estado vacinal e as unidades de
Estratégica de Saúde da Família (ESF) em que são acompanhadas.
No quarto capítulo discutem-se os resultados e avalia-se o impacto da introdução da
vacina pneumocócica no município de Guaranésia – MG, na sequência, são apresentadas as
considerações finais.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A Organização Mundial de Saúde (OMS)

1-2

define a avaliação de impacto à saúde

como uma metodologia que engloba a identificação, a predição e a análise das mudanças
esperadas nos riscos à saúde. A avaliação do impacto de novas tecnologias curativas ou
preventivas na saúde tem como principal objetivo contribuir para o processo de tomada de
decisões relativas às políticas públicas.
Como as doenças pneumocócicas são apontadas como um problema de saúde pública
mundial, pesquisas vem sendo realizadas para buscar formas de conter e prevenir doenças do
trato respiratório como pneumonia, otite média, sinusite e meningite causadas pelo
Streptococcus pneumoniae

3

. Segundo Axelsson e Silfverdal

4

(2011), o número global de

mortes entre crianças menores de 5 anos de idade foi de 8,8 milhões, em 2008. É um número
que, felizmente, vem diminuindo. Segundo relato de Rodrigues 5, as mortes por pneumonia no
Brasil, diminuíram 74% no período compreendido entre os anos de 1991 e 2007 nas crianças
menores de 1 ano e 56 % nas crianças entre um e quatro anos de idade. Em 2011, estimativa
apontava 120 milhões de episódios de pneumonia infantil no mundo, dos quais 14 milhões
evoluíram para doença grave, com 1,3 milhões de mortes, sendo que das mortes 81%
ocorreram em crianças menores de 2 anos de idade 6.
Estimativa da OMS reporta que no mundo, 73% dos óbitos em crianças menores de
cinco anos de idade são atribuíveis a seis causas, com destaque para as pneumonias com
ocorrência de 19 % 7. Em recente publicação de Black 8, as pneumonias ainda permanecem
como principal agravo, representando 18 % (1,5 milhões) dos mais de 8,7 milhões de óbitos
estimados para os menores de 5 anos, sendo que 52% destes óbitos ocorreram na Índia,
Nigéria, República Democrática do Congo, Paquistão e Afeganistão. No entanto, a proporção
de óbitos atribuídos a este agravo varia amplamente entre regiões com sistemas de saúde
diferentes 9.
Estudos realizados pela OMS

2

e pelo UNICEF

10

indicam alta prevalência de

infecções pneumocócicas. O Streptococcus pneumoniae é um dos agentes mais frequentes de
pneumonia, otite média aguda (OMA), meningite e sinusite em crianças. Mantese 3, ao
publicar estudo com o objetivo de relatar sorotipos e sua sensibilidade, confirma tais achados.
Foram identificados 91 sorotipos de Streptococcus pneumoniae, sendo observado que apenas
10 sorotipos eram os responsáveis por 60 a 80 % das doenças pneumocócicas, dependendo da
região do mundo. Nas vias aéreas, a infecção e doença por pneumococos não ocorrem
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somente nos pulmões, podendo acometer os condutos auditivos e os seios da face. Devido ao
uso indiscriminado de antibióticos, estudos mostram a resistência dos patógenos que
colonizam as vias respiratórias, atingindo toda a comunidade e originando problemas no
tratamento

11

. A prevenção é a melhor forma de redução das doenças causadas por

pneumococos e a imunização vem mostrando eficácia na diminuição da disseminação da
bactéria.
Os recursos tecnológicos, cada vez mais sofisticados, auxiliam a medicina a atuar
intervindo no processo de acompanhamento da saúde e controle das doenças que atingem o
ser humano. Tais recursos permitem ainda avaliar os efeitos resultantes dessa
intervenção

12-13

. As campanhas sanitárias, no início do século XX, marcaram a atuação

pública no combate às endemias. Oswaldo Cruz, precursor das campanhas contra a peste,
febre amarela e varíola, inicia a estratégica de combate às doenças infectocontagiosas que se
mantém acompanhando as políticas públicas implantadas no país 14.
O Ministério da Saúde

15

, por meio do Programa Nacional de Imunização (PNI),

preconizou a partir de 1990 as vacinas polissacárides capsulares antipneumocócicas
licenciadas desde 1977, para a lista de imunobiológicos do Centro de Referência de
Imunobiológicos Especiais/CRIE, implantando a vacina antipneumocócica 7-valente nesse
protocolo. Devido ao alcance de bons resultados com soroconversão buscou-se a implantação
da vacina pneumocócica 10-valente conjugada no calendário vacinal das crianças menores de
2 anos de idade. A vacinação integra o conjunto de ações da atenção básica à oferta dos
serviços de saúde, como atribuição de uma equipe, considerando que saúde é um direito
inquestionável de cidadania. O crescimento e a variedade de oferta de imunobiológicos
seguem rigorosos critérios epidemiológicos emanados de análises sobre os problemas de
saúde que afetam as populações 16.
O método de estudo adotado foi o um estudo transversal aninhado em uma série
temporal desenvolvido nas redes de Atenção Básica e Hospitalar com o objetivo de avaliar o
índice de crianças com até 24 meses de idade, acometidas por doenças infecciosas de vias
aéreas superiores e inferiores, antes e após a introdução da vacina antipneumocócica 10valente no Programa Nacional de Imunização a partir do ano de 2009, em Guaranésia, cidade
de pequeno porte do interior do estado de Minas Gerais, Brasil.
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1. INTRODUÇÃO

1.2 HISTÓRIA NATURAL DAS DOENÇAS RESPIRATORIAS

O pneumococo pode desenvolver infecções assintomáticas por todo o trato
respiratório e levar a (doenças) como otites, sinusites, meningites, pneumonias quando
desenvolve quadros invasivos. A resistência ao tratamento com antibióticos no mundo, não
sendo diferente no Brasil, ocorre em torno de 19% de acordo com critérios internacionais do
“Clinical and Laboratory Standards Institute” (CLSI) 17. Estudos demonstram que as taxas de
colonização variam conforme a idade: em crianças de 3 meses a 3 anos na Bélgica, a média
foi de 21% 18; na Grécia, em crianças de 2 a 4 anos de idade, foi de 37%

19

, sendo que todas

frequentavam creche. No Brasil, um estudo observou que a taxa variou de 21,2% a 55% na
faixa etária de 8 a 71 meses e na população geral foi de 19% a 43%

20

. No Estado de São

Paulo, um estudo realizado em creches registrou uma taxa de colonização de 21% em crianças
com idade média de 6 meses, independente do período de permanência na instituição 21.
Em Goiânia, pesquisa acompanhou crianças menores de 5 anos de idade e identificou
35,8% de média na colonização

22

e outros estudos mostraram uma taxa de colonização de

40% em crianças menores de 2 anos de idade. Essas pesquisas revelam que a presença de
portadores é maior no primeiro ano de vida 21-23.

1.2 PNEUMONIA

Pneumonias adquiridas fora do ambiente hospitalar, definidas como pneumonias
adquiridas na comunidade ( PAC), são doenças frequentes e que podem apresentar diferentes
níveis de gravidade. A abordagem diagnóstica e terapêutica depende de uma correta
interpretação do quadro clínico 24.
O S. pneumoniae ou pneumococo é um dos patógenos que mais acomete o sistema
respiratório e um dos mais complexos para se estudar, tanto do ponto de vista clínico como
epidemiológico

25

. É um diplococo encapsulado Gram-positivo constituído por uma cápsula

polissacarídica externa com ação antigênica. Os sorotipos são classificados por seus
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polissacarídeos tipo-específicos, sendo descritos mais de 90 sorotipos. Os pneumococos são
transmitidos pelo contato direto de secreções respiratórias de pacientes ou portadores
saudáveis 26-27.
Em lactentes com mais de dois meses de idade ocorrem mais infecções respiratórias
pelo vírus sincicial, Parainfluenzae, Influenzae e adenovirus, seguidos pelas bactérias S.
pneumoniae, H. influenzae 28-29, sendo comum a grande dificuldade na identificação do agente
etiológico. Na maioria dos estudos realizados relata-se que entre 40 e 60% dos casos não foi
possível obter a etiologia. As pneumonias são frequentes nos meses de outono e inverno,
podendo levar a consequências graves, com alto número de óbitos, principalmente em países
em desenvolvimento

29-30

. Até um terço das crianças com pneumonia podem desenvolver

coinfecções “viral-bacteriana” 31.
Duarte

32

, em estudo sobre o perfil clínico de crianças com infecção respiratória,

analisando crianças menores de cinco anos de idade, mostrou um ligeiro predomínio de
infecção em crianças do sexo masculino em relação ao sexo feminino. Estudo descritivo e
longitudinal realizado no Hospital Infantil de Ensino de Santiago, em Cuba, no período
compreendido entre janeiro de 1997 e dezembro de 2010, com pacientes menores de 5 anos
de idade com diagnóstico de infecções respiratórias agudas (IRA), demonstrou, entre outras
variáveis pesquisadas, que as IRA prevaleceram em pacientes com idade entre 2 meses a 4
anos do sexo masculino 33.
A Pneumonia adquirida na Comunidade (PAC) pode estar relacionada a fatores
associados às complicações virais, mas existem alguns pontos em estudo ainda controversos,
como a prematuridade, o baixo peso ao nascer, frequência à creche, o número elevado de
pessoas residindo no mesmo local, a exposição passiva ao fumo, episódios prévios de sibilos,
entre outros que estão associados ao risco aumentado de aquisição da doença 34-35-36. Por outro
lado podem-se relacionar complicações quando envolvem a idade e escolaridade materna,
desnutrição aguda, ausência de aleitamento materno e idade da criança

37-38

. A aglomeração

parece ser um elemento importante na transmissão de agentes virais e na colonização da via
aérea por agentes bacterianos. O tamanho da família, avaliado pelo número de irmãos ou
densidade de moradores por domicílio ou cômodo, tem sido estudado por alguns autores
como fator importante na transmissão de doenças respiratórias, devido à maior oportunidade
de contatos

35

. A frequência à creche também é outra forma pela qual a criança pode estar

mais suscetível à transmissão de agentes patogênicos. Em estudo realizado na cidade de São
Paulo em 2004, as PAC foram responsáveis por 29,6% dos óbitos e constituíram a principal
causa de morte em crianças que frequentavam creche

39

. Mundialmente, a pneumonia é
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responsável por cerca de 20% das mortes entre menores de 5 anos de idade. É causadora de
mais mortes infantis do que o HIV, a malária e o sarampo juntos. No Brasil, há 4 milhões de
casos de pneumonia infantil a cada ano 40.
A avaliação clínica da doença pode ser influenciada pela idade da criança, seu estado
nutricional e apresentação de comorbidades. Os sinais e sintomas apresentados são: febre,
tosse, taquidispneia, tiragem subcostal, alteração da ausculta pulmonar. Os lactentes tendem a
apresentar quadros menos específicos como gemidos, cianose, toxemia, hipotermia, distensão
abdominal, vômitos e diarreia

30-41

. A associação de tosse e taquipneia é o indicador mais

sensível e utilizado para o diagnóstico de pneumonia

42

. Segundo a OMS, a taquipneia é o

sinal isolado com mais sensibilidade para o diagnóstico de pneumonia, entretanto sua
especificidade não é elevada, levando a recomendar a realização do exame de imagem para
confirmação diagnóstica. Uma criança com pneumonia pode apresentar sinais e sintomas que
implicam internação hospitalar e o uso de uma terapêutica mais invasiva. Entre esses sinais
clínicos destacam-se a prostração, o aspecto toxêmico, a presença de tiragem subcostal,
gemência, agitação, irritabilidade e os sinais tardios de falência respiratória com cianose e
apneia 41.
O diagnóstico se baseia em critérios clínicos e radiológicos com exames de
laboratório solicitados criteriosamente

29

. A identificação etiológica se dá pelo isolamento,

visualização ou qualificação do agente microbiano, sendo geralmente de difícil confirmação
na maioria dos casos de PAC e constitui um dos maiores desafios na abordagem clínica 41. A
terapêutica é na quase totalidade dos casos, orientada pela faixa etária, aspectos clínicos,
epidemiológicos e radiológicos. A radiografia de tórax é realizada com o objetivo de
confirmar o diagnóstico de pneumonia, analisar a extensão do processo e identificar a
presença de complicações, podendo não ser necessária para o seguimento do tratamento,
principalmente nos casos onde a decisão é pelo tratamento ambulatorial. O diagnóstico clínico
realizado segundo critérios da OMS proporciona segurança no acompanhamento da
recuperação da criança, sendo que o exame radiológico não influencia na suspeita clínica de
PAC. Contudo, é importante destacar a necessidade de radiologia de tórax nos casos mais
graves 43.
Bedran e colaboradores

30

relatam que o desenvolvimento da antibioticoterapia e a

prevenção com a vacinação são fatores relevantes no controle das doenças respiratórias,
entretanto, o problema de saúde pública referente às doenças respiratórias, em particular as
pneumonias persistem, pois comumente ocorrem após a instalação de infecções virais das
vias aéreas, que promovem alterações dos mecanismos de defesa do trato respiratório,
facilitando a infecção bacteriana.
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1.3 OTITE MÉDIA AGUDA – OMA

A otite média acomete cerca de dois terços das crianças até a idade de três anos, estas
provavelmente desenvolverão a doença entre um ou mais episódios e cerca de metade
desenvolve três ou mais episódios 44. Estudos demonstram que as bactérias isoladas a partir de
fluido do ouvido médio, em até 70% dos casos

45-47

, são Streptococcus pneumoniae e

Haemophilus influenzae não tipável, que em conjunto representam de 60% a 80% dos casos
das infecções bacterianas

47-48-49

. Estima-se que, aproximadamente, 80% das OMA em

lactentes sejam causadas por bactérias, com destaque para três agentes: S. pneumoniae, H.
50- 51

influenzae não-tipáveis e M. catarrhalis

A incidência maior ocorre em crianças entre 6 a 24 meses de idade e é menos
frequente na idade escolar segundo Cherpillod

49

. Pesquisa realizada nos Estados Unidos

revela que a OMA se diagnosticada e tratada precoce e adequadamente diminuiria os custos
com antibióticos; dados de Panel Survey, em 2006, revelam uma despesa de $ 350 por criança
com a doença 52.
A OMA, segundo Cherpillod

49

e Tumaini

52

, é a doença mais frequente

diagnosticada em pediatria. Consiste de uma inflamação da orelha média, de diversas
etiologias ou patogêneses específicas, atinge os espaços que contem ar e são revestidos de
mucosa do osso temporal. As principais complicações da OMA são supurativas com
consequente perfuração da membrana timpânica e perda auditiva neurossensorial, sendo o
principal motivo para uso de antibióticos em crianças. A otite média aguda tem um
diagnóstico clínico com três componentes: sinais agudos de infecção, sinais de inflamação do
ouvido médio e derrame 49. Berezin

51

relata que o diagnostico definidor de OMA tem como

elementos definidores a otalgia; abaulamento de membrana timpânica; diminuição da
mobilidade da membrana timpânica; otorréia e hiperemia da membrana timpânica. A falta de
um padrão-ouro, devido ao diagnóstico ser clínico, leva a crer que o importante para melhorar
o diagnóstico é aumentar a capacidade dos médicos para reconhecer e confiar em resultados
de otoscopia 52.
A maioria dos antibióticos utilizados no tratamento descomplicado de OMA em
crianças em situação de risco normal tem taxas semelhantes de sucesso clínico; não
encontrando nenhuma evidência de superioridade de qualquer outro antibiótico sobre a
amoxicilina 49- 52- 53.
Estudos relatam que cerca de 50% das OMAs são causadas por S. pneumoniae, sendo
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que as cepas constantes na vacina 7-valente conjugada pneumocócica (PCV-7) são 75% das
causadoras dessas infecções, levando a uma eficácia de 60%. Com base nesses dados,
esperava-se uma redução na incidência geral de OMA em cerca de 15 a 20% o que não
ocorreu

54

. Segundo Sáfadi

55

, estudos randomizados, realizados na Finlândia e EUA para

avaliar a eficácia das vacinas pneumocócicas conjugadas, demonstram redução em 6% e 7,8%
respectivamente, nas crianças vacinadas nos países onde ocorreu o estudo. Esta ocorrência
pode ser explicada pelo fenômeno de substituição de sorotipos de pneumococos por outras
bactérias não incluídas na vacina e que são causadoras de OMA. Trabalho realizado por Block
et al 56 relata um aumento de OMA por H. influenzae e M. catarrhalis no período pós-vacina,
acompanhado da redução das OMAs por pneumococo.

Figura 1 - Distribuição de bactérias na etiologia da OMA nos períodos pré e pós- vacina conjugada
antipneumocócica heptavalente.
Fonte: Block et al, 2003.

A vacina antipneumocócica heptavalente, apesar de não provocar uma redução
importante na incidência geral da otite média aguda, pode alterar o perfil microbiológico
dessa enfermidade, com menor incidência de sorotipos de pneumococo com resistência
antibiótica, menor incidência de otite média, levando a possível redução na necessidade do
uso de antibióticos, sendo que microorganismos de menor virulência terão um aumento
importante na etiologia da doença 54. Nos Estados Unidos, dados de vigilância epidemiológica
relatam uma queda significativa na frequência de infecção por S. pneumoniae resistente a
antimicrobianos, associada ao uso em larga escala da vacina pneumocócica conjugada
heptavalente 57. Essas informações nos permitem supor que, em curto prazo, o principal fator
de impacto na redução da resistência bacteriana é a diminuição da circulação da bactéria na
comunidade. As dificuldades técnicas para se dispor de vacinas para todas as bactérias que
causam infecção e doença respiratória adquiridas na comunidade são um forte motivo para a
adesão, na prática clínica, às recomendações para o uso racional de antibióticos 58.
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Nos EUA, a vacina 7-valente conjugada pneumocócica (PCV-7) foi licenciada em
2000, Tal Marom 59, em análise de âmbito nacional de um grande banco de dados de seguros
dos EUA (Figura 2), afirma que por um período de 11 anos durante a era pós-PCV,
encontraram uma diminuição substancial nas taxas de ocorrência de OMA em crianças de 0 a
6 anos, especialmente entre as crianças com idade menor de 2 anos no período compreendido
entre 2010 e 2011.

Figura 2 - Impacto sobre as taxas de consultas de OMA após
introdução da vacina PCV – 13 nos EUA entre os
anos de 2005 e 2011.
Fonte: Tal Marom, et al., 2011

“A fim de determinar o efeito do PCV-13 sobre as taxas de OMA,
comparamos a tendência de queda em crianças <2 anos (PCV
rotineiramente vacinadas) com as crianças 2-6 anos entre 20052011. Durante os anos pré-mercado (2005-2009), ano de transição (2010), e
o ano de pós-mercado (2011), as principais taxas de OMA em crianças com
idade <2 anos foram 1,38, 1,22 e 0.82/criança-ano, em comparação com
taxas de 0,99, 0,92 e 0,81 em crianças de 2-6 anos, respectivamente.
Embora tenha havido uma relação estável entre as taxas de OMA em
crianças com idade <2 anos e naqueles com idade entre 2-6 anos, nos anos
pré-mercado, com um RR de 1,38 (IC 95%: 1,38-1,39) (Tal Marom, et al.,
2011).”

Com a introdução da PCV-7 nos EUA, a população pneumocócica mudou, os
sorotipos não incluídos na vacina presentes na nasofaringe aumentaram entre os portadores
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assintomáticos e pacientes com OMA, em um processo chamado de "substituição sorotipo".
Essas mudanças exigiram novas vacinas, com uma cobertura mais ampla 60-61.

1.6 SINUSITE

A sinusite está geralmente associada à rinite, assim rinossinusite é o termo preferido
para esta condição, que muitas vezes é diagnosticada clinicamente. Exames de imagem
podem ser necessários quando se suspeita de complicações relacionadas à disseminação local
da doença, tais como formação de abscesso ou quando o paciente não responde ao tratamento
clínico 62. Rinossinusite aguda (RSA), segundo Brook 63, é definida como uma inflamação da
mucosa da cavidade nasal, passagem e seios paranasais, tendo duração de até 4 semanas, e
pode ser causada por várias fatores, incluindo irritantes ambientais, alergia e infecção viral,
bactérias ou fungos. É uma das complicações mais comuns da gripe, pode ser aguda (de curta
duração), subaguda ou crônica (duração acima de 30 dias). A rinossinusite crônica (RSC) tem
duração maior que 12 semanas; a rinossinusite recorrente (RSR) caracteriza-se por quatro ou
mais episódios de RSA no intervalo de um ano, com resolução completa dos sintomas entre
eles; a rinossinusite crônica com períodos de agudização (RSCA) tem duração de mais de 12
semanas com sintomas leves e períodos de intensificação. A sinusite aguda pode ser causada
por bactérias e é comum desenvolver-se depois de uma infecção viral dos canais respiratórios
superiores, como a constipação comum 64.
A infecção aguda dos seios paranasais é uma doença bastante frequente em crianças.
Por outro lado, a incidência de complicações orbitárias por sinusite é baixa

65

. Estudo relata

que em crianças os seios mais acometidos foram os etmoidais, seguidos de sinusopatia mista.
Não se encontrou qualquer caso de acometimento esfenoidal tanto nas crianças quanto nos
adultos. A maioria dos pacientes respondeu ao tratamento clínico 66. A rinossinusite aguda em
mais de 70% dos casos tem como agentes etiológicos o Streptococcus pneumoniae e o
Haemophilus influenzae; menos frequentes a Moraxella catarrhalis, o Staphylococcus
aureus e o Streptococcus beta hemolitico64-67.
O diagnóstico de sinusite é clínico, considerando o relato de que a criança apresenta
por mais de 10 a 14 dias tosse e secreção nasal/retro faríngea, dor de cabeça ou, quando
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houver, persistência ou recorrência de febre após o quarto dia de evolução de uma IVAS. A
doença pode ocorrer tanto em crianças quanto em adultos, sendo mais comum em crianças. O
prognóstico é favorável e sem complicações na maioria dos casos. Alguns autores questionam
o uso de antibióticos em crianças com RSA por essa afecção apresentar uma taxa de cura
espontânea em torno de 40% a 45% dos casos 65-52-11-64.
De todas as infecções do trato respiratório superior, 30% levaram a complicações por
otite média aguda e 8% complicações pela sinusite, conforme resultado do estudo realizado
por Revai

68

nos EUA, que também mostrou que a incidência de sinusite foi menor na faixa

etária de 6 a 11 meses e elevada em crianças com 12 a 23 meses de idade. A criança possui
peculiaridades que devem ser consideradas no diagnóstico das doenças respiratórias. Dentre
elas a diferença referente à anatomia. A criança ao nascer apresenta apenas os seios maxilares
e 2 a 3 células etmoidais. Os seios esfenoidais estão presentes por volta de 2 anos de idade,
embora um rudimento possa ser visto em neonatos. Os seios frontais iniciam seu
desenvolvimento em torno de 6 anos. Por volta de 7 anos de idade, os seios maxilares atingem
a altura do assoalho da fossa nasal 64. A imaturidade imunológica da criança faz com que ela
apresente um número maior de episódios de infecção de vias aéreas superiores (IVAS) de
etiologia viral (6 a 10 por ano contra 2 a 5 em adultos). Assim, se 0,5% a 10% das IVAS virais
evoluem para infecção bacteriana, a incidência de rinossinusite em crianças é maior que em
adultos. Existe uma clara redução de sua prevalência após os 6 a 8 anos de vida,
provavelmente devido à maturação do sistema imunológico. Ela provoca sintomas físicos
significativos, afeta negativamente a qualidade de vida e pode prejudicar substancialmente o
funcionamento diário 63-64.
A resistência antibacteriana dos patógenos predominantes na RSA, tais como,
Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae e Moraxela catarrhalis, tem aumentado e
com variações consideráveis em todo o mundo. A escolha do agente antibacteriano pode não
ser o mesmo para todas as regiões e esta escolha vai depender do grau de resistência local e
do fator etiológico da doença

67

. O impacto da vacinação antipneumocócica conjugada,

segundo Martinez 67, demonstra diminuição da colonização em orofaringe por Staphylococcus
pneumoniae e um aumento relativo por H. influenzae não tipavel 64.
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1.7 HISTÓRICO DA VACINAÇÃO E PREVENÇÃO

No século XIX, os serviços de saúde baseados na política sanitária se mostravam de
forma desorganizada, determinavam a responsabilidade e atribuição dos cuidados com a
saúde ao indivíduo e delegavam ao Estado o controle das doenças epidêmicas, do padrão de
higiene da população e do espaço urbano. De fato, desde as intervenções implementadas por
Oswaldo Cruz no início do século XX, a estratégia de proposição de campanhas sempre
esteve presente como instrumento de controle de doenças de massa 69. Segundo Temporão 14,
as campanhas sanitárias, durante o século XX marcaram a atuação pública no combate às
endemias. Oswaldo Cruz, precursor das campanhas contra a peste, febre amarela e varíola, no
início do mesmo século, impôs à população a vacinação, o que gerou uma grande revolta
(Revolta da Vacina). Esta estratégica de combate às doenças infectocontagiosas mantém-se
acompanhando as políticas públicas implantadas no país.
Na década de 1920, com a criação do Departamento Nacional de Saúde Pública
(DNSP), deu-se a expansão e a centralização do controle das doenças transmissíveis nos
estados, ocorrendo ainda a implantação da obrigatoriedade de notificação de vinte doenças,
sendo passível de multa os casos de ausência de notificação. Nesta época a forte influência da
Fundação Rockefeller fez com que ocorresse a criação das primeiras unidades de saúde no
país 70.
O século XX, marcado pelas epidemias de várias doenças, foi também o momento
em que começou a produção e introdução de novas vacinas no país, levando aos primeiros
resultados positivos no controle de algumas epidemias, e à eliminação e erradicação das
doenças. Dentre as realizações da época, descreve-se a introdução da vacina contra a febre
amarela em 1937, com a interrupção da transmissão da doença na forma urbana, cinco anos
depois em 1942. A introdução de toxóides-celulares em vacina contra a difteria-tétano (DPT)
e toxóide tetânico (TT) em 1950, para a prevenção do tétano, da difteria e da tosse convulsa
(coqueluche). A vacina contra a poliomielite foi introduzida com a primeira campanha de
vacinação em massa realizada nas cidades de Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro (RJ) e
Santo André, Estado de São Paulo (SP), em 1961, enquanto que a vacina monovalente contra
o sarampo foi implantada nos anos de 1967 e 1968 71.
Ao longo do século XX, conceitos e terminologias como "extinção", "eliminação" e
"erradicação" se consolidaram. A experiência com a varíola na década de 1960, que teve
como base ações de vigilância epidemiológica e de educação sanitária, assim como a
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experiência com a malária e com a febre amarela, para a quais se atuou na eliminação dos
transmissores destas doenças, fez com que essas terminologias ficassem enraizadas 70.
No governo do Presidente Ernesto Geisel, o ministro da Saúde, Paulo de Almeida
Machado, deu início a um processo de reestruturação do controle das doenças
imunopreveniveis, tendo como parceiro a Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São
Paulo (USP). Pesquisadores da época se opunham às campanhas com a justificativa de que
essas contribuíam para confundir a população, desorganizando as ações de rotina 14.
Em 1973 o Programa Nacional de Imunização (PNI) foi criado vinculado à Divisão
Nacional de Epidemiologia e Estatísticas de Saúde do Ministério da Saúde, visando a
organizar, em um único setor, as atividades de imunização que aconteciam de forma
articulada em programas isolados de controle de doenças, especialmente a campanha de
vacinação contra a varíola e do Plano Nacional de Controle da Poliomielite (PNCP)

71

. Em

1974 no panorama internacional, a criação do Programa Ampliado de Vacinação (PAV) pela
Assembleia Mundial da Saúde, marcou uma nova fase na saúde pública mundial. Até aquele
momento apenas cerca de 5% das crianças do mundo tinham recebido imunização contra seis
doenças, a saber: poliomielite, difteria, tuberculose, coqueluche, sarampo e tétano.
Em 1975 foi promulgada a lei 6259 que dispunha sobre a organização das ações de
vigilância epidemiológica, da notificação compulsória de doenças e da regulamentação do
PNI. A mídia auxiliou com a divulgação, tendo como personagem central o Dr. Prevenildo. A
vacinação se tornou, a partir daquela ocasião, obrigatória e certa coerção passou a recair
sobre os pais: “Se seu filho não for vacinado até completar um ano, você perderá o direito ao
salário família”

14

. À época vivia-se a ditadura militar no país, o que gerou certa rejeição à

forma com que se tornou obrigatória a vacinação (campanha, centralização e autoritarismo),
levantando o questionamento do papel das políticas públicas no campo social em uma
sociedade cada vez mais excludente e desigual

14

. No ano de 1976, mais precisamente em

agosto daquele ano, pelo decreto 78.231 criou-se o primeiro calendário oficial de imunização
que veio a ser regulamentado pela Portaria Ministerial n º 452/1977. Esta portaria tornou
obrigatória a vacinação das crianças menores de um ano com os imunobiológicos contra
tuberculose, poliomielite, sarampo, difteria, tétano e coqueluche

71

. Vivia-se um contexto

marcado pelos benefícios da adesão à agenda de erradicação de doenças da OMS e pela
própria necessidade de o governo militar produzir fatos e resultados eficazes. A erradicação da
varíola foi a oportunidade para a constituição de um Programa Nacional de Imunizações e um
Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica. Vacinas, vacinadores e campanhas de
vacinação fizeram parte do longo processo de estabelecimento da autoridade sanitária no
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Brasil. Territórios e populações foram incorporados ao Estado Nacional. A agenda global de
imunização, a complexidade do cenário atual da saúde internacional, a capacidade e os limites
do Estado brasileiro em responder às demandas por mais e melhores vacinas e o lugar da
imunização no Sistema Único de Saúde indicaram as possibilidades e os caminhos dessa
"cultura da imunização" 72.
Com o fortalecimento e a ampliação do processo de descentralização quando,
especialmente a partir da Norma Operacional Básica (NOB) de 1996, os municípios passam
de fato, a assumir a responsabilidade pela execução das ações de saúde, o PNI acompanha
esta tendência e vai perdendo seu caráter verticalista e busca se adequar a essa nova realidade
73

. O PNI, criado com a missão de diminuição da morbimortalidade, objetivava e objetiva até

hoje alcançar coberturas homogêneas e com porcentagens acima de 95%. Este programa é
realizado com estudos e pesquisas para o controle e erradicação de doenças imunopreveníveis.
No passado a vacinação causou grande rejeição, mas ao longo da história, buscando sempre a
mobilização social, criou-se o envolvimento da sociedade nas ações de promoção e prevenção
da saúde 16.
Em 2004 a Portaria 457/2004 estabeleceu regras para os programas de imunização
em um ciclo de vida: crianças; adolescentes; adultos e idosos, demonstrando assim, que a
vacina no país já era uma entrada disponível para toda a família. A vacinação integra o
conjunto de ações da atenção básica à oferta dos serviços de saúde como atribuição de uma
equipe de saúde, considerando que saúde é um direito inquestionável de cidadania. Para tal, o
crescimento e a variedade de oferta de imunobiológicos segue rigoroso critério
epidemiológico emanado de análises sobre os problemas de saúde que afetam as populações
71

. A regulamentação da Portaria Ministerial nº1602, de 2006, regulamenta a introdução de

três calendários de vacinação, o da criança, o do adolescente e o do adulto e idoso, a qual foi
revogada pela portaria nº 3.318, de 28 de outubro de 2010.
O Brasil completa mais de 200 anos de vacinação, considerando que desde 1804,
iniciaram-se as primeiras vacinações, enfrentando a desconfiança da verdadeira eficácia desta
forma de prevenção. A troca de experiências em forma de cooperação técnica é uma realidade
que acontece entre o Brasil e países da América, Europa, África e com os EUA. No Brasil
cada vez mais se investe em imunobiológicos, mostrando que a vacina é um meio
extremamente eficaz para interromper a cadeia de transmissão de algumas doenças
imunopreveníveis 74. No entanto, a vacinação é questionada em muitos momentos da história
mundial, dificultando a aceitação por parte de a população reconhecer a sua importância. Essa
insegurança tem origem nos acidentes ocorridos no passado durante as primeiras campanhas
75

.
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As equipes de saúde ligadas aos objetivos do PNI vêm buscando o aprimoramento
dos profissionais que atuam na área de imunização, fazendo com que estes estejam mais
preparados para orientarem a população sobre o quanto é possível prevenir com eficácia e
com baixo custo

74

. A promoção da saúde, a proteção de doenças com diagnóstico e

tratamento precoce e a possibilidade de reabilitação das sequelas são os pontos fundamentais
a serem focados na atenção básica à saúde. No tocante à prevenção destacam-se que as
vacinas provaram sua eficácia com a erradicação da varíola no mundo e, nas Américas, com a
erradicação da poliomielite e com o controle do sarampo 76.
Índices atualizados mostram que a cobertura vacinal atinge 83% das crianças e em
alguns países de baixa renda, essa cobertura alcança 99%
são usadas em 97% de todos os países

78

77

. Vacinas de qualidade garantida

. A OMS estima que os programas de imunização

possam salvar a vida de 2,5 milhões de pessoas a cada ano e proteger contra várias doenças 79.
Neste quadro de promoção da saúde pode-se considerar que o século passado foi uma era de
tratamento que contou com a medicina voltada para a busca e inserção da tecnologia,
objetivando o combate das doenças infecciosas. O século XXI, diante dos avanços já
atingidos, tende a ter como meta a prevenção, visto que maioria das mortes em todo o mundo
é ocasionada por doenças crônicas 78.
Mundialmente a mortalidade infantil é considerada um indicador primário de
desenvolvimento. A importância na queda dos índices de mortalidade infantil foi sublinhada
pela Organização das Nações Unidas (ONU) e pelos países membros em 2000, que
assumiram como compromisso os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) 80.
No Brasil as taxas de mortalidade mostram-se decrescentes no decorrer das últimas
décadas. Em 1970 tínhamos 90 óbitos a cada 1000 nascidos vivos, na década de 1990 esse
número já havia sido reduzido para 48,3/1000, em 2006 tínhamos uma taxa de 20,6 mortes a
cada 1 000 nascidos vivos

80

, e mais recentemente atingimos 14,8 para cada mil nascidos

vivos. No Estado de Minas Gerais os dados de 2009 apontam para um índice de mortalidade
de 13,97 para cada mil nascidos vivos, sendo que a OMS preconiza que o ideal é que se
atinjam índices abaixo de dois dígitos (BRASIL, 2009a). As principais causas de mortalidade
infantil, segundo Moreira 81, estão ligadas às doenças infecciosas e à desnutrição. As Políticas
de Saúde voltadas para a criança por meio de programas e projetos têm como objetivo maior a
redução das taxas de mortalidade infantil desde a década de 1930. Nos anos de 1970 durante o
período ditatorial, os índices de mortalidade infantil eram elevados, fator que pressionou o
governo militar a criar o Programa Materno-Infantil que na década de 1980 iria dar origem a
diversos outros programas.
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A política descentralizadora do SUS fez com que o Programa Ampliado de
Imunização (PAI) avançasse e viesse a se tornar o PNI com o objetivo de alcançar coberturas
vacinais mais altas e prevenir as doenças, sobremaneira as infectocontagiosas, através dos
imunobiológicos, diminuindo assim, as taxas de mortalidade infantil, materna e do tétano
neonatal. Propostas feitas pela OMS, Organização Pan Americana de Saúde (OPAS) e Fundo
das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) no ano de 1996, levaram à implantação da
Estratégia de Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância (AIDPI). O objetivo era
contemplar o alcance de metas exigidas pela Cúpula Mundial em Favor da Infância 81. A ONU
no ano de 2000, listou oito objetivos de Desenvolvimento do Milênio a serem alcançados até
2015 pelos países signatários. Desta lista destaca-se a redução em dois terços da mortalidade
de menores de 5 anos, no período de 1990 a 2015 83.
Em resposta a essas preocupações mundiais e as metas a serem atingidas, em 2006,
foi lançado o Pacto pela Saúde, envolvendo as três esferas (União, Estados e Municípios).
Esse pacto compõe o Pacto pela Vida, o Pacto em defesa do SUS e o Pacto de Gestão. Entre
os objetivos e metas definidos, temos a redução da mortalidade infantil e materna, com ações
previstas a levarem a redução da mortalidade neonatal, dos óbitos por pneumonias e por
diarreias 84. A mortalidade infantil na maioria dos casos pode ser evitada com ações na área da
saúde e da educação, executadas a partir de políticas públicas que visem monitorar as
desigualdades sociais que levam ao risco de doença e morte, especialmente no primeiro ano
de vida; fase de grande vulnerabilidade 80.
No estado de Minas Gerais, em 2003 elaborou-se o Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado 2007-2023, que vem orientar as ações a serem realizadas pelo
Governo de Minas e tem como visão ampliar e melhorar o resultado do Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH), sendo que esse projeto também tem como meta a
diminuição da taxa de mortalidade infantil 85. Neste contexto é criada a Rede Viva a Vida que
entre seus objetivos destaca o acompanhamento ao crescimento e desenvolvimento das
crianças, incentivando o aleitamento materno, a vacinação, bem como o cuidado com o
controle das doenças prevalentes na infância 86. A prevenção e a promoção de saúde têm sido
uma busca constante nesta década. Na segunda década dos anos 2000 as vacinas implantadas
pelos programas de imunização em parceria com a OMS

77

, buscam atingir em números

estimados, as 22 milhões de crianças que ainda não são alcançadas.
Dentre os grupos de causas evitáveis de morte, as causas reduzíveis por imunização
apresentaram uma redução de 75%, no entanto, os baixos valores dos coeficientes de
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mortalidade por tais causas de morte também mostram o sucesso do PNI no país. Outros
estudos já mostravam a importância do PNI na redução da mortalidade infantil 87.
A decisão de incorporação de uma nova vacina tem como parâmetro a diversidade de
doenças que podem ser evitadas por ela. A avaliação econômica não é um item obrigatório,
mas importante para o processo de decisão de incorporação de novas vacinas nos sistemas de
saúde. No Brasil o PNI, por intermédio do Comitê Gestor do Ministério da Saúde, desenvolve
como parte das suas atribuições formais, a análise sobre as novas vacinas disponíveis no
mercado internacional, bem como a necessidade epidemiológica e a viabilidade operacional e
econômico-financeira da sua introdução na rotina de imunização proposta pelo PNI. Melhorar
a sobrevivência aumentando as chances de sucesso de uma criança chegar à idade produtiva é
o que o programa busca, sendo que, dentre as intervenções públicas de saúde, as imunizações
são uma das mais bem sucedidas, globalmente 88.
No Brasil o PNI é considerado como um dos mais completos dentre os países em
desenvolvimento, tendo como política a busca constante de inovação tecnológica,
possibilitando a concretização de parcerias que permitam a construção de novos laboratórios e
transferência de tecnologia para produção de imunobiológicos em nível nacional. A resposta a
essa política está refletida na diminuição de notificações de doenças imunopreveníveis 74.

1.6. IMUNOBIOLÓGICOS

O surgimento de vacinas na saúde pública estabelece um avanço importante da
ciência, quanto às políticas para a prevenção de doenças imunopreveníveis. No Brasil, como
em outros países em desenvolvimento, medidas de intervenção como essas assumem um
importante papel no controle da morbidade e mortalidade, impactando em vários segmentos
direta e indiretamente e determinando sua eficácia e eficiência diante do agravo 1.
A necessidade de intensificar a introdução de novos imunobiológicos fez com que a
OMS, UNICEF e Banco Mundial, com financiamento da Fundação Bill e Melinda Gates
(BMGF), criassem em 2000 a Global Alliance for Vaccine and Imunization (GAVI), com sede
em Genebra, que tem como objetivos fortalecer, acelerar e reforçar a introdução e produção
de novos imunobiológicos, levando à prevenção de milhões de mortes de crianças, em
especial nos países mais pobres do mundo, com a meta de reduzir em dois terços a
mortalidade em crianças menores de cinco anos até 2015 89.
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Outro mecanismo inovador de captação é o Advanced Market Commitment (AMC),
que teve como iniciativa as parcerias dos governos do Canadá, Inglaterra, Noruega, França,
Itália e contou com o apoio do BMGF, na captação de recursos para introdução da vacina
pneumocócica conjugada, em crianças menores de dois anos de idade. No momento, dois
laboratórios

produtores

dessa

vacina,

Pfizer-Wyeth

e

GlaxoSmithKline (GSK),

comprometeram-se em manter por um período de dez anos o suprimento das doses
necessárias 90.

1.10

VACINAS PNEUMOCÓCICAS

O Ministério da Saúde do Brasil

15

preconizou a partir de 1990 as vacinas

polissacárides capsulares pneumocócicas licenciadas desde 1977 para a lista de
imunobiológicos do Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais/CRIE. Por essa
experiência buscou-se a implantação da vacina pneumocócica 10-valente no calendário
vacinal das crianças menores de dois anos, que em avaliação feita comprovou que 90% das
que receberam a vacina soroconverteram com o esquema vacinal completo. Estudos
realizados após a introdução da vacina pneumocócica conjugada sete valente (PCV7) nos
Estados Unidos em 2000, mostram redução das doenças pneumocócicas invasivas (DPI) em
crianças e adultos vacinados por meio da indução de imunidade de rebanho 91.
A vacinação antipneumocócica conjugada é uma intervenção de saúde pública para
prevenir a doença pneumocócica. As vacinas conjugadas têm sido usadas desde 2000, quando
uma vacina 7-valente (PCV7) foi licenciada nos Estados Unidos para uso de rotina em
crianças. Em 2010, a PCV7 foi substituída por uma vacina 13-valente. Recentemente, uma
vacina pneumocócica conjugada 10-valente (PCV10) foi licenciada no Brasil. Esta vacina
inclui os mesmos sorotipos que estão em PCV7 (4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F, 23F), além de mais
de 3 (1, 5 e 7F) 2.
A vacina antipneumocócica 10-valente (conjugada) foi introduzida no calendário
básico de vacinação da criança no Brasil pelo MS em todo território nacional, para menores
de dois anos de idade a partir de março de 2010 15, visando a prevenção de doenças invasivas
e não invasivas como otite média aguda, causadas por Streptococcus pneumoniae. Estudos
realizados na Noruega, que avaliaram o efeito da PCV7, apontaram uma redução
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estatisticamente significativa na incidência global de doença pneumocócica invasiva e
internações por pneumonia em crianças menores de 2 anos de idade, logo após o primeiro ano
de vacinação 92. Estudo observacional realizado no Brasil, utilizando dados do SINAN-NET e
SIH/SUS para o período de 2005 a 2010, evidenciou decréscimo das hospitalizações por
pneumonia em 2010, após a campanha de vacinação contra o vírus da influenza pandêmica
(H1N1) de 2009 e introdução da vacina antipneumocócica no PNI, podendo corresponder a
um efeito da somatória dessas duas intervenções

15

. Segundo Brook e Gober

93

, após a

introdução das vacinas conjugadas pneumocócicas, observou-se uma redução na colonização
nasal em crianças e orofaringe por S. pneumoniae com um aumento relativo na presença de H.
influenzae não tipável. Vacinação antipneumocócica conjugada em crianças tem mostrado
reduzir a doença pneumocócica invasiva entre os idosos por meio de prevenção da
transmissão de pneumococos (imunidade de rebanho) 94.
A partir de 2010 duas novas vacinas pneumocócicas conjugadas (PCV) já estão
disponíveis comercialmente e sendo utilizadas em crianças: uma formulação de 10-valente
(PCV10), incluindo para além dos sorotipos PCV7, os sorotipos 1, 5 e 7F e uma vacina
conjugada 13-valente (PCV13), incluindo todos os sorotipos PCV10 mais sorotipos 3, 6A e
19A. Dados iniciais mostram a capacidade de PCV13 para diminuir ou até mesmo reverter o
aumento das doenças pneumocócicas invasivas 95.
A vacina pneumocócica 10 valente conjugada foi introduzida no calendário nacional
de forma diferenciada, de acordo com as idades, respeitando o esquema recomendado pelo
PNI, conforme descrito nos quadros abaixo:

Quadro 1 - Esquema da vacina pneumocócica 10–valente conjugada em crianças de 2 a 6 meses de idade
15
.

Idade – meses

Número de doses

Reforço

2-4-6 ou
3-5-7 ou

3 com intervalo de

4-6-8 ou

2 meses

1 dose, preferencialmente
Entre 12 e 15 meses

6-8-10
Fonte: Ministério da Saúde (2010). Proposta para introdução da vacina pneumocócica 10-valente
conjugada no calendário básico de vacinação da criança.
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Quadro 2 - Esquema da vacina pneumocócica 10-valente conjugada em crianças de 7 a 11 meses de
idade 15.

Idade – meses

Número de doses

Reforço

7-9 ou
8-10 ou

2 com intervalo de

9-11 ou

2 meses

10- 12 ou

Entre 12 e 15 meses

2 com intervalo de
2 meses

11-13

1 dose, preferencialmente
Nesta faixa etária, ao receber a 2ª dose,
não há necessidade de reforço

Fonte: Ministério da Saúde (2010) Proposta para introdução da vacina pneumocócica 10-valente
conjugada no calendário básico de vacinação da criança.

Quadro 3 - Esquema da vacina pneumocócica 10-valente conjugada em crianças de12 a 24 meses de
idade 15.

Idade em meses

Número de doses

Reforço

12 a < 24

Dose única

_

Fonte: Ministério da Saúde (2010). Proposta para introdução da vacina pneumocócica 10-valente
conjugada no calendário básico de vacinação da criança.

Atualmente a vacina está sendo ministrada às crianças com 2, 4 e 6 meses de idade e
um reforço entre 12 e 15 meses, no estado de Minas Gerais 15.

1.11

IMPACTO DAS VACINAS PNEUMOCÓCICAS CONJUGADAS

A avaliação de Spijkerman

96

em estudos realizados após três anos da introdução da

vacina PCV7 na Holanda revelou que ocorreram mudanças em sorotipos específicos do S.
pneumoniae na nasofaringe de crianças e de seus pais, sugerindo a transmissão das infecções
e consequentes doenças respiratórias na população e que a vacinação pode reduzir a
transmissão na comunidade. O efeito rebanho também contou para redução da transmissão 96.
Com relação à doença pneumocócica invasiva sorotipo vacinal (DPI-VT), os registros do
Norte da Califórnia foram de 97,4%, sendo que 7% tiveram menos episódios de otite

97

.A

eficácia da vacina pneumocócica conjugada 7-valente na doença pneumocócica geral foi
descrita nos EUA por Mantese

3

, onde representava 90% dos sorotipos. Resultados
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semelhantes ocorreram na Austrália e no Canadá 3. Na Europa e na África a cobertura foi de
aproximadamente 70-75% e na Ásia de 50% 3. Na Escócia a estimativa de cobertura foi de
76,5% nos casos de DPI em crianças menores de 5 anos de idade
observado um impacto de 20% na DPI em todas as idades

98
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. Na Alemanha foi

. Na Inglaterra e País de Gales

houve redução de 41% nos casos de DPI em crianças com idade de 5 anos ou menos, com
redução significativa nos casos sorotipos vacinais
observadas na Escócia

100

99

, sendo estas tendências também

. Porém, a Holanda e a Espanha registraram pequeno aumento de

6,0% e 3,2%, respectivamente 101-102.
Segundo Pilishvili 103 em análise realizada após sete anos de utilização da PCV7 nos
EUA, confirmou-se a redução de 45% na incidência de DPI em todas as idades e nos menores
de cinco anos de 76%, comparados com período inicial da vacinação. Nos EUA, após a
introdução da PCV7, a taxa geral de hospitalização diminuiu 33%, sendo 66% nas crianças
menores de dois anos de idade

104

. Da mesma forma Pilishvili

103

registrou uma redução

significativa em todas as idades, comparando o período 2006/2007 com 1998/1999, sendo que
nos menores de 5 anos de idade foi de 56%.
No Brasil em estudo da avaliação da PCV10 no impacto das taxas de hospitalizações
por doenças respiratórias e pneumonia, identificou-se uma redução efetiva da doença entre
crianças após a introdução da vacina

105

. Foi observada uma redução de 31% nos casos de

pneumonia com isolamento viral, sugerindo uma forte associação da pneumonia
pneumocócica com a infecção viral. Tais dados confirmaram que indivíduos com infecções
virais possuem maior risco para complicações bacterianas como sinusite, otite ou pneumonia
por pneumococo 106-107-108.
Nos EUA estudos demonstraram diminuição de 25% e 42%

109

nas consultas

ambulatoriais em crianças menores de 54 meses de idade, com aumento de 10% nos casos de
sorotipos não vacinais

110

. Em estudo realizado por Pavia

111

registrou-se uma redução na

ocorrência de OMA de 55% para os sorotipos vacinais e 29% para todos os sorotipos, bem
como, uma eficácia na diminuição de 89% da Doença Pneumocócica Invasiva Sorotipo
Vacinal (DPI-VT) e 63-74% para a Doença Pneumocócica Invasiva Sorotipo Não Vacinal
(DPI-NT). Um benefício adicional da diminuição de OMA tem sido o decréscimo na
prescrição de antibióticos que reduziu 42% após a introdução da PCV7

103

. Na Itália, a

incidência de hospitalização por OMA caiu 58% em crianças menores de 2 anos de idade 109.
Antes da introdução da PCV7 25% dos casos de DPI nos EUA ocorriam em crianças
menores de cinco anos de idade e 80% destes eram causados por Streptococcus pneumoniae
incluídos na PCV7

112

. Já em 2007 os casos em menores de cinco anos passaram para 12%.

Entre 2006 e 2007 os Streptococcus pneumoniae contidos na PCV7 representaram somente

Introdução | 47

2% dos casos de DPI geral entre as crianças menores que cinco anos de idade, comparando-se
com 83% do início 103.
Em um país de renda média como o Uruguai, dados apontados por Pirez

113

mostraram uma redução DPI 56% após introdução da vacina antipneumocócica 7-valente. A
análise do estudo Sul Africano com vacinas antipneumocócicas conjugadas encontrou uma
taxa de hospitalização 32% menor em episódios de pneumonia associada com vírus
respiratórios em crianças vacinadas

106

. A morbidade e mortalidade em crianças e adultos em

países de baixa e média renda é um desafio que poderia ser reduzido substancialmente com a
implementação das vacinas conjugadas contra pneumonia infantil 114.
Pittet & Posfay-Barbe

115

concluem em seu estudo que o impacto é alto em mais de

uma década da implementação das vacinas antipneumocócicas conjugadas em crianças. Nos
países em que foi implantado e mantêm altas coberturas, a redução das doenças
pneumocócicas invasivas é significativa e têm impactos indiretamente, por meio de
imunidade rebanho em não vacinados, nos mais velhos e em jovens. A doença pneumocócica
continua a ser um importante problema de saúde global, especialmente em crianças, por essa
razão deve ser uma prioridade ofertar as vacinas de forma universal, acessível e disponível.
Em um estudo duplo-cego, randomizado, controlado realizado em oito creches de
Israel, redução significativa nos problemas respiratórios e no uso de antibióticos após a
administração de PCV foi encontrada

116

O maior efeito da vacina foi sobre as doenças

infecciosas do trato respiratório inferior (redução do risco de 47%), seguido por otite média
(redução do risco de 20%) e infecções do trato respiratório superior (de redução de risco de
10%). Este estudo demonstrou claramente o impacto da administração PCV em participantes
de creche 116.
As vacinas podem reduzir a resistência do pneumococo aos antimicrobianos, tanto na
população vacinada como em seus contatos, diminuindo a promoção da resistência aos
antibióticos através da redução da utilização de antibióticos. A PCV não só reduz o nível dos
sorotipos da vacina na nasofaringe, com também ao mesmo tempo, reduz os níveis da maioria
dos sorotipos resistentes, no entanto, a substituição pneumococos não presentes na PVC
podem ocorrer. Esta substituição é importante, uma vez que não reduz a taxa de transporte,
mas apenas muda o sorotipo. Em um estudo de vigilância epidemiológica, Pelton et al
117

. avaliaram o padrão da incidência de portadores de pneumococos em duas comunidades de

Massachusetts logo após a introdução do programa de imunização PCV7 em 2000
117

. Durante o período de vigilância (2000-2003), a colonização por sorotipos da vacina foi

diminuiu de 22% para 2%. No entanto, aumentou de 7% para 16% a prevalência de sorotipos
diferentes dos da vacina.
Estudo Holandes

118

, concluiu que a vacinação antipneumocócica conjugada
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combinada com vacinação

com polissacarídeo não impede a ocorrência de

OMA em

crianças acima de 1 ano de idade que já tiveram episódios recorrentes de OMA antes da
vacinação, nem afeta a gravidade dos episódios da doença ou duração e frequência de uso de
antibióticos neste grupo de crianças.Ao nível da nasofaringe, uma mudança da vacina
conjugada a outros sorotipos pneumococos foi observada, principalmente devido à
substituição. Em outro estudo duplo cego, realizado por Veenhoven et all 118, notou-se que não
houve redução de episódios de OMA no grupo que recebeu a vacina antipneumocócica
conjugada e que sorotipos incluídos na vacina encontravam–se reduzidos na nasofaringe de
após a vacinação,ocorrendo ainda a substituição imediata e completa por sorotipos nãovacinais.
A introdução e aumento da cobertura com PCV7 em Navarra, na Espanha foi seguida
por importantes mudanças no padrão dos sorotipos que causam DPI em crianças e adultos,
embora o declínio na incidência de DPI tem sido muito menor do que seria esperado a partir
desta mudança.Em crianças menores de cinco anos de idade, a incidência de DPI causada por
sorotipos PCV7 diminuiu em 85%, ao passo que a incidência causada por sorotipos nãoPCV7 aumentou em 47%, com o resultado de que a incidência total de IPD diminuiu apenas
12%. A percentagem de casos com sorotipos 7 e 19A apresentou aumentado significativo, o
que foi demonstrado tanto em crianças quanto em adultos 119.
O declínio na incidência de DPI de sorotipos PCV7 coincidiu com um aumento nos
casos de sorotipos não-PCV7, especialmente a partir de sorotipos 7 e 19A, um fenômeno que
pode ser interpretado como sorotipo substituto. Esse fenômeno tem sido descrito em estudos
clínicos

118-120

, estudos observacionais

121-122

lugares posteriores à introdução de PCV7

1.12

122

e vigilância laboratorial em uma variedade de

.

JUSTIFICATIVA

As doenças pneumocócicas estão entre as principais causas de mortes e morbidades
evitáveis por meio de vacinação. O alcance de cobertura vacinal invariavelmente se reflete
nos índices de diminuição das ocorrências de doenças imunopreveníveis. Decorridos dois
anos da implantação desta nova tecnologia no PNI e diante da importância desta intervenção,
o estudo do impacto da vacina antipneumocócica conjugada é de grande relevância para a
comunidade científica e para a prática clínica diária.

OBJETIVOS
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2. OBJETIVOS

2.3 OBJETIVO GERAL

Investigar a ocorrência das doenças respiratórias dos tratos superior e inferior nas
crianças entre 0 e 24 meses de idade durante o período de 2009 a 2012 (antes e após a
introdução da vacina pneumocócica 10-valente), na população de Guaranésia, cidade do
interior do estado de Minas Gerais.

2.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 Descrever a ocorrência das doenças respiratórias dos tratos superior e inferior de
acordo com aspectos clínicos e epidemiológicos, com a finalidade de melhor
delinear o padrão comportamental dessas doenças em crianças de 0 a 24 meses de
idade;
 Determinar os índices de crianças acometidas por doenças respiratórias dos tratos
superior e inferior antes e após introdução da vacina antipneumocócica 10valente, em uma cidade do interior do estado de Minas Gerais – município de
Guaranésia – MG.
 Analisar a possível associação entre a imunização com vacina antipneumocócica
10-valente e a ocorrência de PAC, OMA e sinusite em crianças lactentes no
município de Guaranésia/MG.

MATERIAL E MÉTODOS
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3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1. METODOLOGIA

O método de estudo adotado foi o um estudo transversal aninhado em uma série
temporal, desenvolvido nas redes de Atenção Básica de Guaranésia e Hospitalar dos
municípios de Guaranésia e Guaxupé, no estado de Minas Gerais. A coleta de dados das
crianças hospitalizadas por doenças respiratórias foi realizada a partir do levantamento das
fichas de internações do SUS (via Sistema de Informação Hospitalar - SIH), convênios e
internações particulares das crianças entre 0 a 24 meses de idade durante o período
compreendido entre os anos de 2009 e 2012, na Santa Casa de Guaranésia e na Santa Casa de
Guaxupé. Esta última foi incluída no levantamento dos dados, devido ser referência do
SUSFÁCIL, bem como, pela proximidade das cidades, sendo que Guaxupé possui mais
recursos para o atendimento hospitalar. Após o levantamento foi realizada a busca dos
prontuários os quais foram analisados, sendo validados aqueles que registravam como
diagnóstico os códigos da CID A403, J189, J158 e J180, as demais internações foram
descartadas. Desses prontuários foram compilados os seguintes dados: nome, idade, sexo,
diagnóstico, endereço, filiação.
Os dados do atendimento ambulatorial foram coletados no programa de informação
de digitação de procedimentos realizados no município de Guaranésia. Foi feito o
levantamento das consultas realizadas nos anos de 2009 a 2012, tendo como filtro a idade da
criança no ano da consulta, o médico assistente, a unidade de atendimento ambulatorial e
unidade de atendimento de saúde da família. Na sequência foi realizada busca nos prontuários
para determinar os diagnósticos de pneumonia, otite média aguda e sinusite. Os prontuários de
crianças nesta faixa de 0 a 24 meses com comorbidades relacionadas a doenças cardiológicas,
doenças do sistema nervoso central, doenças congênitas, doença do refluxo gastroesofágico e
pneumonia aspirativa foram excluídos das analises. Casos em que não se detectou a digitação
do CID das doenças atendidas no sistema de informação do município, a consulta nos
prontuários foi necessária. Com a confirmação dos diagnósticos e com os dados da criança foi
realizado levantamento da condição vacinal no momento da internação e da consulta no
arquivo da sala de vacina. Todos os dados foram registrados na ficha A, que se encontra em
apêndice A e depois digitados, possibilitando as análises.
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Para análise de associações entre as variáveis foi empregada como estimadora de
associação a Razão de Prevalência (RP) e seu Intervalo de Confiança a 95% (IC95%). Na
verificação de diferenças entre medidas de tendência central foram empregados o teste t de
Student para amostras independentes quando se tratava de médias ou teste de Wilcoxon ou
Kruskal-Wallis quando se comparou medianas. Na análise de diferenças entre proporções
empregou-se o teste do qui-quadrado. Em todos os cálculos foi considerado um nível de
significância de 5%. Não se procedeu ao cálculo de tamanho amostral, pois, se pretendeu
selecionar todos os vacinados no período relatado. Os dados foram coletados por meio de
instrumentos que continham informações para a análise, conforme relatada acima (apêndice
A).
A amostra utilizada foi a população de todas as crianças da cidade de Guaranésia de
0 a 24 meses entre os anos de 2009 a 2012.

3.2. LOCAL DE ESTUDO

Este estudo foi desenvolvido no município de Guaranésia e Guaxupé, no interior
mineiro. Segundo dados do Instituto de Geociências Aplicadas (IGA/CETEC) para 1999 e
IBGE 2008, os municípios de Guaranésia e Guaxupé estão localizados na mesorregião
Sul/Sudeste do Estado de Minas Gerais, na grande região geográfica do Sudeste brasileiro e
pertencem à bacia hidrográfica do Rio Grande.

123

. Distante da capital, Belo Horizonte 457

km, percorridos em estrada pavimentada, Guaranésia e Guaxupé ainda têm como municípios
polarizadores Alfenas e Poços de Caldas distantes 110 km e São Sebastião do Paraíso distante
70 km. A comunicação de Guaranésia e Guaxupé com os demais municípios se faz através de
linhas rodoviárias regulares. O acesso a Guaranésia e Guaxupé se dá a partir da cidade de
Belo Horizonte, capital do Estado de Minas Gerais, através do percurso BR-262; MG-050 e
BR-491. Guaranésia possui território de 294,82 km², abriga uma população estimada em
18.714 habitantes com uma densidade demográfica de 63,47 habitantes/ km2 e com um grau
de 90% de urbanização. A cidade de Guaranésia conta com cinco unidades de Estratégia de
Saúde da Família (ESF), dando cobertura de atendimento a 100% do município, um Centro de
Especialidades, Centro de Atendimento à Criança, uma Sala de Vacina e um hospital, com 50
leitos 123.
As unidades de ESF têm como objetivo melhorar o estado da saúde da população,

Material e Métodos | 57

mediante a construção de um modelo assistencial de atenção baseado na prevenção,
promoção, proteção, diagnóstico precoce, tratamento e recuperação da saúde, em
conformidade com os princípios e diretrizes do SUS dirigidos aos indivíduos, à família e à
comunidade com a finalidade de construir um modelo assistencial mais compatível às
necessidades da população. O município de Guaranésia possui cinco unidades de ESF (Tabela
1). Os dados das unidades de ESF apresentados têm como referência o Sistema de Informação
da Atenção Básica – SIAB 123.

Tabela 1 - Dados referentes aos serviços oferecidos na área de abrangência das unidades de ESF do
município de Guaranésia/MG.
PSF

PSF
SAÚDE É
VIDA I
PSF
SAÚDE É
VIDA II
PSF
SAÚDE É
VIDA III
PSF
SAÚDE É
VIDA IV
PSF
SAÚDE É
VIDA V

Nº
PESSOAS

Nº
FAMÍLIA

Nº CÇA.
MENORES
DE CINCO
ANOS

COBERTURA
DE COLETA
DE LIXO

COBERTURA
DE REDE DE
ÁGUA

COBERTURA
DE REDE DE
ESGOTO

COBERTURA
DE REDE
ELÉTRICA

POP DE
15 ANOS
E MAIS
ALFABE
TIZADA

4.168

1.205

M – 133
F – 112

99,5%

99,5%

99,5%

100%

93,19%

3.937

1.231

M – 122
F - 121

98,7%

98,7%

98,7%

99,7%

93,42%

3.797

1.219

M – 94
F – 127

90%

90%

90%

99,9%

95,68%

4.224

1.404

M – 77
F – 92

98%

98%

98%

99,9%

96,59%

2.366

754

M – 71
F - 66

77%

65%

65%

98,8%

90,18%

Fonte: SIAB Município de Guaranésia 2012

A cidade conta também com o Centro de Atendimento à Criança que presta
atendimento de consulta médica pediátrica feita por dois profissionais especialistas,
enfermeira, técnica de enfermagem e recepção. Na mesma unidade oferece-se atendimento de
imunização com uma sala de vacina na qual está centralizado o atendimento de todo o
município. A equipe é formada por três técnicas de enfermagem e uma enfermeira. É
realizado em torno de 720 consultas pediátricas mensais e 980 doses de vacinas.
Guaxupé, cidade vizinha distante 10 km de Guaranésia possui uma população de
47.000 habitantes e representa uma microrregião da Superintendência Regional de Saúde de
Alfenas. Devido apresentar maiores recursos para o atendimento de saúde, ocorre drenagem
de pacientes encaminhados via SUSFACIL, como também atendimento em consultório
particular.
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A população do estudo está baseada no Sistema de Informação de Nascidos Vivos
(SINASC) descrita no site do PNI 124, conforme tabela 2.

Tabela 2 - População SINASC - 2009 a 2012 de menores de 24 meses do município de Guaranésia/
MG

População / ano

Menor de 12 meses

12 a 24 meses

2009

212

212

2010

212

212

2011

239

239

2012

239

239

Fonte: site MS/ PNI acessado em 26/06/2014.

A tabela acima revela o crescimento da população nesta faixa etária no município de
Guaranésia/ MG a qual é utilizada para o cálculo da cobertura vacinal, índices demonstrados
na tabela 06.

Tabela 3 - Porcentagem da cobertura vacinal alcançada após a introdução da vacina antipneumocócica
10 valente conjugada.

ANO

3ª dose

2010

45,89%

2011

95,16%

2012

98,39%

Fonte: API/ PNI

A cobertura vacinal foi crescente conforme a regulação da cota a ser enviada para o
município.

3.3. CONSIDERAÇÕES ÉTICAS

O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de ética em Pesquisa do Centro
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Universitário da Fundação Educacional de Guaxupé (Unifeg) e aprovado em sua 54ª reunião
ordinária, realizada no dia 18 de setembro de 2012 sob o protocolo nº 258 (apêndice C). Os
casos selecionados, por meio de banco de dados só foram incluídos no estudo após leitura e
assinatura de e do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (anexo A), Carta de Anuência
(anexo B)

RESULTADOS
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4. RESULTADOS

4.1. DESCRIÇÃO DOS DADOS

Em Guaranésia, durante o período de estudo foram avaliados 128 registros de
internações por pneumonia adquirida na comunidade (PAC). A distribuição anual dos casos,
antes e após a introdução da vacina antipneumocócica 10-valente pode ser observada no
Gráfico 1.
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Gráfico 1 – Distribuição do número absoluto de internações por PAC entre
crianças de 0 a 24 meses de idade no período de 2009 a 2012
residentes em Guaranésia/MG – Brasil.
Fonte: Santa Casa de Caridade de Guaranésia e Santa Casa de
Misericórdia de Guaxupé

Se observa claramente que comparando os anos de 2009/2010 com 2011/2012, após
a introdução da vacina anti-pneumocócica 10-valente (que ocorreu a partir de março/2011),
houve significativa queda de internações pela doença.
Como já é de amplo conhecimento, as doenças respiratórias do trato superior e
inferior apresentam sazonalidade,

29,30,39

, diante disso apresentamos a seguir (Gráfico 2), a

distribuição mensal dos casos de PAC durante os anos avaliados.
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Gráfico 2 – Distribuição mensal do número absoluto de internações por PAC entre
crianças de 0 a 24 meses de idade no período de 2009 a 2012 residentes em
Guaranésia/MG – Brasil.

Nota-se que nos dois períodos (antes e após a introdução da vacina), os meses de
abril, maio e junho apresentaram elevação dos casos de internação, no entanto, após a
introdução da vacina no calendário, houve queda de hospitalizações em comparação ao
período anterior.
A distribuição das internações por PAC antes e após a introdução da vacina, entre
crianças do sexo masculino e feminino, pode ser observada na figura seguinte (Gráfico 3).
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Gráfico 3 – Distribuição anual do percentual de internações por PAC entre crianças
de 0 a 24 meses de idade no período de 2009 a 2012 residentes em
Guaranésia/MG – Brasil, segundo o sexo.
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Observa-se que a porcentagem de crianças do sexo masculino acometidos por PAC
foi maior que a do sexo feminino 33,51 antes a após a introdução do imunobiológico estudado.
Considerando-se as áreas cobertas pelas unidades de ESF, observa-se a distribuição
anual da internações por PAC figura adiante (Gráfico 4).

16
14
12

PSF 1 RENOVAÇÃO

10

PSF2 BOM JESUS

8

PSF3 VILA NUNES

6

PSF4 CENTRO

4

PSF5 PRATA

2
0
2009

2010

2011

2012

Gráfico 4 – Distribuição anual do número absoluto de internações por PAC entre crianças de 0
a 24 meses de idade no período de 2009 a 2012 residentes em Guaranésia/MG –
Brasil, segundo as áreas de abrangência das cinco Unidades de Saúde da Família
do município.

Nota-se a diminuição de internaçãoes por PAC em todas as Unidades, entretanto a
ESF – PSF 2 Bom Jesus mantém número elevado comparado com os demais ESF, inclusive
com aumento de hospitalizações em relação a 2010 (antes da introdução da vacina).
As PAC apresentam maior incidência nos primeiros cinco anos de vida, sobretudo,
nos primeiros 24 meses

29,40

de idade. A seguir (Gráfico 5) é apresentada a distribuição do

número de internações entre crianças de 0 a 24 meses, estratificada por intervalos de dois
meses.
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Gráfico 5 – Distribuição anual do número absoluto de internações por PAC entre
crianças de 0 a 24 meses de idade no período de 2009 a 2012 residentes
em Guaranésia/MG – Brasil, segundo a divisão por faixas de idade.

Nos anos de 2009 e 2010, observa-se um alto o número de crianças acometidas e
hospitalizadas na faixa etária de 12 a 24 meses 29. Com a introdução da vacina, observamos a
diminuição de internações em todas os estratos e mais pronunciadamente entre os de 12 a 24
meses.
Quanto aos atendimentos ambulatoriais e respectivos diagnósticos (Gráficos 6 e 7), a
distribuição dos casos é apresentada na figura a seguir.
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Gráfico 6 – Distribuição percentual de atendimentos ambulatorial no periodo de
2009 a 2012, por categoria de doença em crianças de o a 24 meses de
idade.
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Do total de atendimentos pediátricos, pode se observar que após a introdução da
vacina antipneumocócica 10 valente conjugada, houve queda dos casos de PAC, no entanto
existe uma oscilação do número de casos de OMA e de sinusite. Quadro que difere do
encontrado por Tal Marom 59.
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Gráfico 7 - Distribuição do número absoluto de atendimentos ambulatorial entre
crianças de 0 a 24 meses de idade no período de 2009 a 2012
residentes em Guaranésia/MG – Brasil.

Ainda em relação aos atendimentos ambulatoriais, a distribuição dos casos segundo o
sexo das crianças é mostrado na figura a seguir (Gráfico 8).
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Gráfico 8 – Distribuição anual do percentual de atendimentos ambulatorial (totais)
entre crianças de 0 a 24 meses de idade no período de 2009 a 2012
residentes em Guaranésia/MG – Brasil, segundo o sexo.
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Observa-se que a porcentagem de crianças do sexo masculino atendidas mostra-se
próxima àquela do sexo feminino.
O período de estudo avaliou 57 registros de atendimentos por PAC. A distribuição
anual dos casos, antes e após a introdução da vacina antipneumocócica 10-valente pode ser
observada na figura a seguir (Gráfico 9).
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Gráfico 9 – Distribuição mensal do número absoluto de atendimento ambulatorial
com diagnóstico de PAC entre crianças de 0 a 24 meses de idade no
período de 2009 a 2012 residentes em Guaranésia/MG – Brasil.

Os dados demonstram que durante os dois períodos (antes e após a introdução da
vacina), os meses de julho e dezembro de 2011, maio e agosto de 2012 apresentaram elevação
do número de atendimentos, no entanto, após a introdução da vacina no calendário, houve
queda significtiva dos casos em comparação ao período anterior.
Considerando os atendimentos ambulatoriais, onde o diagnóstico de PAC foi anotado
(Gráfico 10), a distribuição por sexo anualmente, pode ser observada na figura a seguir.
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Gráfico 10 – Distribuição anual do percentual de atendimento ambulatorial por PAC,
entre crianças de 0 a 24 meses de idade no período de 2009 a 2012
residentes em Guaranésia/MG – Brasil, segundo o sexo.

No gráfico pode-se observar que a porcentagem de crianças do sexo masculino
acometidas por PAC foi maior que a do sexo feminino, chegando a igualar após a introdução
do imunobiológico estudado.
Ao se verificar o diagnóstico de PAC nos atendimentos realizados nas unidades de
ESF, a distribuição anual de casos pode ser observada no Gráfico 11.
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Gráfico 11 – Distribuição anual do número absoluto de atendimento
ambulatorial com diagnostico de PAC entre crianças de 0 a
24 meses de idade no período de 2009 a 2012 residentes
em Guaranésia/MG – Brasil, segundo as áreas de
abrangência das cinco Unidades de Saúde da Família do
município.
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Nota-se a diminuição de atendimento ambulatorial por PAC em todas as Unidades,
entretanto, a ESF – PSF 2 Bom Jesus mantém número elevado comparado com os demais
ESF, inclusive com aumento de crianças atendidas em relação a 2010 (antes da introdução da
vacina), confirmando os dados encontrados quanto a hospitalização por PAC.
Ainda em relação os diagnósticos de PAC anotados em atendimentos nas unidades de
ESF, a distribuição por faixas de idade divididas a cada dois meses, pode ser vista na figura
adiante (Gráfico 12).
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Gráfico 12 – Distribuição anual do número absoluto de atendimento ambulatorial com
diagnóstico de PAC entre crianças de 0 a 24 meses de idade no período
de 2009 a 2012 residentes em Guaranésia/MG – Brasil, segundo a
divisão por faixas de idade subdivididas a cada dois meses.

Nos anos de 2009 e 2010, observa-se um alto número de atendimentos ambulatoriais
de crianças acometidas na faixa etária de 12 a 24 meses. Com a introdução da vacina em
2011, observamos a diminuição de atendimentos em todas as faixas etárias, no entanto, entre
12 e 24 meses se mantém acima dos demais estratos.
Ao se tratar dos diagnósticos de OMA anotados nos atendimentos ambulatoriais,
pode se observar a distribuição dos casos na figura adiante (Gráfico 13).
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Gráfico 13 – Distribuição mensal do número absoluto de 146 atendimentos
ambulatorial com diagnóstico de otite média aguda (OMA)
entre crianças de 0 a 24 meses de idade no período de 2009 a
2012 residentes em Guaranésia/MG – Brasil.

Constata-se que durante o período após a introdução da vacina, o ano de 2011
apresentou queda do número dos casos de OMA, no entanto, houve aumento acentuado em
2012, comparado ao período anterior.
A distribuição dos atendimentos com diagnóstico de OMA ambulatorial antes e após
a introdução da vacina, entre crianças do sexo masculino e feminino, pode ser observada na
figura seguinte.
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Gráfico 14 – Distribuição anual do percentual de atendimento ambulatorial com
diagnostico de OMA entre crianças de 0 a 24 meses de idade no
período de 2009 a 2012 residentes em Guaranésia/MG – Brasil,
segundo o sexo.
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No gráfico pode-se observar que a porcentagem de crianças do sexo feminino
acometidas por OMA foi maior que a do sexo masculino nos anos de 2009 e 2010. Após a
introdução do imunobiológico estudado, observamos a tendência de igualdade entre os sexos
quanto ao acometimento da OMA.
Considerando-se os atendimentos nas unidades de ESF que resultaram em
diagnóstico de OMA (Gráfico 15), a distribuição anual dos casos pode ser observada a seguir.
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Gráfico 15 – Distribuição anual do número absoluto de atendimento ambulatorial com
diagnóstico de OMA entre crianças de 0 a 24 meses de idade, no período de
2009 a 2012 residentes em Guaranésia/MG – Brasil, segundo as áreas de
abrangência das cinco Unidades de Saúde da Família do município.

Nota-se aumento do atendimento ambulatorial por OMA em todas as Unidades,
entretanto a ESF – PSF 3 Vila Nunes mantém número comparado com os demais anos.
A incidência maior de OMA demonstrada em alguns estudos 49-59 ocorre em crianças
entre 6 e 24 meses e é menos frequente na idade escolar. Na figura seguinte (Gráfico 16)
podemos observar tal comportamento.
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Gráfico 16 – Distribuição anual do número absoluto de atendimento ambulatorial
com diagnóstico de OMA entre crianças de 0 a 24 meses no período de
2009 a 2012 residentes em Guaranésia/MG – Brasil, segundo a divisão
por faixas de idade subdivididas a cada dois meses.

Nos anos de 2009 e 2010, observa-se que os atendimentos ambulatorial de crianças
acometidas em todas as faixas etárias, com acentuado aumento entre os de 12 a 24 meses.
Com a introdução da vacina em 2011, observamos a diminuição de atendimentos nos menores
de 6 meses, no entanto, entre 12 e 24 meses, o quadro de atendimentos mantem-se acima e
com aumento dos demais estratos nos anos anteriores.
No tocante aos casos de sinusite anotados nos atendimentos ambulatoriais, a figura a
seguir (Gráfico 17), mostra a distribuição mensal dos casos atendidos no período.
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Gráfico 17 – Distribuição mensal do número absoluto de 58 atendimentos ambulatorial
com diagnóstico de sinusite entre crianças de 0 a 24 meses de idade no
período de 2009 a 2012 residentes em Guaranésia/MG – Brasil.

Nota-se que durante o período após a introdução da vacina, o ano de 2011 apresentou
queda do número dos casos de sinusites, no entanto houve aumento acentuado nos meses de
agosto e setembro em 2012, comparado aos períodos anteriores.
A distribuição dos atendimentos ambulatorial com diagnóstico de sinusite antes e após
a introdução da vacina, entre crianças do sexo masculino e feminino, pode ser observada na
figura seguinte.
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Gráfico 18 – Distribuição anual do percentual de atendimento ambulatorial com
diagnóstico de sinusite entre crianças de 0 a 24 meses de idade no
período de 2009 a 2012 residentes em Guaranésia/MG – Brasil,
segundo o sexo.
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Pelo gráfico constata-se que a porcentagem de crianças do sexo masculino acometidas
por RNS foi maior que a do sexo feminino, chegando a igualar a após a introdução do
imunobiológico estudado.
Quantos aos casos de sinusite atendidos nas unidades de ESF, a distribuição dos casos
no período estudado pode ser visualizada na figura á frente (Gráfico 19).

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

PSF 1 RENOVAÇÃO
PSF2 BOM JESUS
PSF3 VILA NUNES
PSF4 CENTRO
PSF5 PRATA

2009

2010

2011

2012

Gráfico 19 – Distribuição anual do número absoluto de atendimento ambulatorial com
diagnóstico de rinossinusite entre crianças de 0 a 24 meses de idade, no
período de 2009 a 2012 residentes em Guaranésia/MG – Brasil, segundo as
áreas de abrangência das cinco Unidades de Saúde da Família do
município.

Nota-se a diminuição de atendimento ambulatorial pela doença em todas as
Unidades, entretanto a ESF – PSF 2 Bom Jesus e ESF – PSF 3 Vila Nunes apresentam
aumento do número de atendimento comparado com os demais ESF, inclusive com aumento
de crianças atendidas com diagnóstico de sinusite em relação a 2010 (antes da introdução da
vacina).
A distribuição dos casos de sinusite estratificada por faixa de idade bimensais,
atendidos em regime ambulatorial pode ser observada na figura à frente (Gráfico 20).
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Gráfico 20 – Distribuição anual do número absoluto de atendimento ambulatorial
com diagnóstico de rinossinusite entre crianças de 0 a 24 meses de
idade, no período de 2009 a 2012 residentes em Guaranésia/MG –
Brasil, segundo a divisão por faixas de idade subdivididas a cada
dois meses.

Nos anos de 2009 e 2010, observa-se um alto número de atendimentos ambulatorial
de crianças acometidas na faixa etária de 12 a 24 meses. Com a introdução da vacina em
2011, observamos a diminuição de atendimentos. Entretanto, na faixa etária de 12 a 24 meses,
os atendimentos mantêm-se acima dos demais estratos em 2012.

4.2. ANÁLISE DOS DADOS

A distribuição dos casos de PAC nos anos de 2009 – 2010 (antes da introdução da
vacina antipneumocócica) e em 2011-2012 (após a introdução da vacinação), é visualizada na
tabela adiante (Tabela 4).
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Tabela 4 - Distribuição da ocorrência de pneumonia adquirida na comunidade (PAC) entre os anos
2009 -2012, Guaranésia/MG.
Ano

Número de casos de PAC

2009

2010

2011

2012

64

61

24

25

(36,8%)

(35,1%)

(13,8%)

(14,4%)

Pode-se nitidamente observar uma importante diminuição do número de casos de
PAC comparando o período 2009-2010,antes da introdução da vacina paneumocócica 10
valente conjugada com o período pós introdução da vacina.
Indiretamente a análise da associação entre a vacinação e a ocorrência de casos de
PAC, pode ser verificada através da comparação da prevalência de casos da doença nos dois
períodos (antes e após vacinação), conforme demonstrado na tabela 5.

Tabela 5 - Análise da associação entre vacinação e ocorrência de PAC comparando-se os anos 20092010 com 2011-2012, Guaranésia/MG.

PAC
Período

Sim

Não

Total

2009 – 2010

125

103

228 (46,3%)

2011 – 2012

49

99

148 (53,7%)

Total

174

202

376

RP (2009-2010 vs 2011 -2012)
IC95%

1,65
1,27 - 2,14

P

<0,05

RP (2011-2012 vs 2009 -2010)

0,60

IC95%
P

0,46 - 0,78
<0,05

Comparando-se os dois períodos, nota-se que no período pós introdução (2011-2012
versus 2009-2010) da vacina pneumocócica 10-valente conjugada houve uma redução de 40%
na prevalência, fato que foi estatisticamente significativo (RP 0,60; IC95%: 0,46 – 0,78;
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p<0,05), e ao se analisar 2009-2010 versus 2011-2012, conclui-se que a prevalência de PAC
em não vacinados foi 1,65 vezes a de vacinados (RP 1,65; IC95%: 1,27 a 2,14; p<0,05).
Da mesma forma que para a ocorrência de PAC, indiretamente a análise da
associação entre a vacinação e a ocorrência de casos de OMA, pode ser verificada através da
comparação da prevalência de casos da doença nos dois períodos (antes e após vacinação),
conforme demonstrado na tabela 6.

Tabela 6 - Análise da associação entre vacinação e ocorrência de OMA, Guaranésia/MG

OMA
Período

Não

Sim

2011-2012

76

72

148

2009-2010

71

157

228

147

229

376

Total
RP (2011-2012 vs 2009 -2010)

Total

1,65
1,29 to 2,11

IC 95%
P

<0,05

RP (2009-2010 vs 2011 -2012)

0,61
0,47 to 0,78

IC 95%

<0,05

P

Comparando-se os dois períodos, nota-se que no período pré introdução (20092010 versus 2011-2012) da vacina pneumocócica 10-valente conjugada havia uma redução de
39% na prevalência de OMA (RP 0,61; IC95%: 0,47 – 0,78; p<0,05), e ao se analisar 20112012 versus 2009-2010 conclui-se que a prevalência de OMA em vacinados foi 1,65 vezes a
de não vacinados (RP 1,65; IC95%: 1,29 a 2,11; p<0,05), sugerindo que a vacina não exerce
nenhum efeito na proteção contra a doença.
A análise da associação entre a ocorrência de casos de PAC entre os dois sexos,
pode ser verificada através Razão de prevalência de casos da doença, conforme pode ser visto
demonstrado na tabela 7.
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Tabela 7 - Análise da associação entre vacinação e ocorrência de PAC com relação ao sexo,
Guaranésia/MG

SEXO
PAC

Masculino

Feminino

Total

Sim

96

107

203 (53,8%)

Não

102

72

174 (46,2%)

Total

198

179

377
1,28

RP (2009-2010 vs
2011-2012)

1,02 -1,60

IC 95%

0,03

P

Como pode ser observado, o sexo masculino apresentou 28% mais prevalência de
PAC em relação ao sexo feminino, comparando-se os períodos pré e pós- vacina (RP 1,28;
IC95%: 1,02 – 1,60; p<0,05). Graficamente (Gráfico 21) esses resultados são aparentemente
visíveis.
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Gráfico 21 – Relação de acometidos por PAC segundo o sexo nos períodos 2009- 2010 e
2011-2012 no Município de Guaranésia/ MG.
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O gráfico acima apresenta números que demonstram uma tendência de diminuição de
caos de PAC maior entre o sexo feminino em relação ao sexo masculino.
A análise da associação entre a ocorrência de casos de OMA entre os dois sexos,
pode ser verificada através Razão de prevalência de casos da doença, conforme pode ser visto
demonstrado na tabela 8.

Tabela 8 - Análise da associação entre vacinação e ocorrência de OMA com relação ao sexo,
Guaranésia/MG

Sexo
OMA

Masculin

Feminino

Total

o
Sim

130

100

230 (61,0%)

Não

68

79

147 (39,0%)

Total

198

179

RP (2009-2010 vs 2011-2012)
IC 95%

377
0,77
0,60 - 1,00
>0,05

P

Nenhuma associação foi observada entre a prevalência de OMA e o sexo das crianças
considerando-se os períodos anterior (2009-2010) e posterior à vacinação (2011-2012), RP:
0,77; IC 95%: 0,60 – 1,00; p=0,0525. A representação gráfica dessas observações pode ser
visualizada na figura a seguir (Gráfico 22).
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Gráfico 22 - Relação de acometidos por OMA segundo o sexo nos períodos 2009- 2010 e 20112012 no Município de Guaranésia/ MG.

Pelo gráfico, visualmente o sexo masculino é mais acometido do que o feminino pela
OMA, no entanto, como visto anteriormente não há associação significativa.
A análise da associação entre a ocorrência de casos de sinusite entre os dois sexos,
pode ser verificada através Razão de prevalência de casos da doença, conforme pode ser visto
demonstrado na tabela 9.

Tabela 9 – Análise da associação entre vacinação e ocorrência de sinusite com relação ao sexo,
Guaranésia/MG

Sexo
Sinusite

Masculino

Feminino

Sim

168

151

319 (84,6%)

Não

30

28

58 (15,4%)

Total

198

179

RP
IC95%
P

Total

377
0,96
0,60 - 1,55
0,89

Nenhuma associação foi observada entre a prevalência de sinusite e o sexo das
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crianças considerando-se os períodos anterior e posterior à vacinação, (RP: 0,96; IC 95%:
0,60 – 1,55; p=0,89). A representação gráfica dessas observações pode ser visualizada na
figura a seguir (Gráfico 23).
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Gráfico 23 – Relação de acometidos por sinusite segundo o sexo no período 2009- 2010 e 20112012 no Município de Guaranésia/ MG.

Graficamente observa-se que a distribuição dos casos de sinusite não apresentou
alteração depois da introdução da vacina pneumocócica 10 valente conjugada no calendário
vacinal.
Na tabela adiante é apresentada a distribuição mensal, considerando-se os dois biênios
conjuntamente, de casos de PAC entre crianças vacinadas e não vacinadas.
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Tabela 10 – Número de casos de PAC antes e após introdução da vacina pneumocócica 10 valente
conjugada segundo os meses do ano no município de Guaranésia/MG.

PAC
Não vacinados
2

Mês
Janeiro

Vacinados
5

7 (1,9%)

Fevereiro

15

10

25 (6,6%)

Março

17

10

27 (7,2%)

Abril

22

32

54 (14,3%)

Maio

18

32

50 (13,3%)

Junho

22

24

46 (12,2%)

Julho

19

26

45 (11,9%)

Agosto

29

12

41 (10,9%)

Setembro

22

8

30 (8,0%)

Outubro

11

5

16 (4,2%)

Novembro

11

1

12 (3,2%)

Dezembro

15

9

24 (6,4%)

203
(53,8%)

174
(46,2%)

377

A distribuição dos casos evidenciou a sazonalidade, ficando evidente que entre os
meses de abril a julho há um aumento de ocorrências, no entanto, sem diferenças importantes
na tendência sazonal entre vacinados e não vacinados. Visualmente essas informações podem
ser observadas na figura a seguir (Gráfico 24).
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Gráfico 24 - Relação de acometidos por PAC antes e após a vacinação segundo o período do
ano no Município de Guaranésia/ MG.

Pode-se visualizar pelo gráfico o padrão de distribuição dos casos com predomínio
entre os meses do outono e inverno, podendo-se ainda claramente observar diminuição da
doença entre os vacinados.
A seguir são realizadas comparações das medidas de tendência central, sendo que na
amostra estudada, a distribuição da idade mostrou-se heterogênea, assim optou-se por
comparação de medianas. A tabela 11 mostra a comparação das medianas segundo o sexo.

Tabela 11 – Comparação de medianas de idade entre crianças do sexo masculino e feminino durante
os anos de 2009 a 2012, Guaranésia/MG.

N
Idade minima (meses)
Idade maxima (meses)
Mediana
IC95%
P

Masculino
198
1,00
23,00
12,00
10,00 - 13,00

Feminino
179
1,00
24,00
13,00
12,00 - 15,00
≥ 0,05

Como se pode observar, na população estudada não houve diferença de idade entre
meninos e meninas, cujas medianas de idade foram, respectivamente 12 e 13 meses (p>0,05).
A visualização desses dados pode ser observada na figura a seguir (Gráfico 25).
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Gráfico 25 - Distribuição da idade (em meses) das crianças selecionadas de 2009 a 2012,
segundo o sexo, no município de Guarnésia/MG.

No gráfico se observa que a mediana das idades analisadas entre os sexos é
discretamente maior no sexo feminino em comparação com o masculino, sendo que a caixa
correspondente ao sexo masculino tem um intervalo maior do que observado no sexo
feminino, indicando maior variabilidade entre aqueles.
A seguir (Tabela 12) são comparadas as medianas de idade entre crianças com e sem
PAC entre 2009 e 2012.

Tabela 12 – Comparação de medianas de idade entre crianças com e sem PAC durante os anos de
2009 a 2012, Guaranésia/MG.

PAC
N
Idade mínima (meses)
Idade máxima (meses)
Mediana
IC95% da mediana
P
Comparando-se as idades

Sim
174
1,00
24,00
9,00
7,00 - 10,00

Não
203
1,00
23,00
14,00
13,00 - 15,00
< 0,05
se observa que as crianças com PAC são
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significativamente (p<0,05) mais novas (9 meses; IC95%: 7 – 10 meses) do que aquelas que
não apresentaram a doença (14 meses; IC95%: 13 – 15 meses). Visualmente essas diferenças
podem ser observadas na figura a seguir (Gráfico 26). O boxplot mostra essas diferenças de
maneira visualmente nítidas.
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Gráfico 26 – Distribuição da idade (em meses) das crianças com e sem PAC, no município de
Guaranésia/MG entre os anos de 2009-2012.

A idade das crianças com e sem OMA também foram comparadas (Tabela 13),
considerando-se a distribuição heterogênea da população estudada.
Tabela 13 - Comparação de medianas de idade entre crianças com OMA e sem durante os anos de
2009 a 2012, Guaranésia/MG.

OMA
N
Idade mínima (meses)
Idade máxima (meses)
Mediana

Sim
147
1,00
23,00
13,00

Não
230
1,00
24,00
11,50
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12,00 - 14,00

IC 95% da mediana
P

10,00 - 13,00
<0,05

Diferente dos casos de PAC, as crianças com idade maior apresentaram mais OMA
do que as crianças mais jovens (p<0,05). A visualização dessa diferença pode ser observada
na figura adiante (Gráfico 27), onde no boxplot pode-se verificar a distância entre as medianas
nos doi grupos, bem como, a maior amplitude da idade de crianças que não apresentaram
OMA.
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Gráfico 27 – Distribuição da idade (em meses) das crianças com e sem OMA, no município
de Guaranésia/MG entre os anos de 2009-20012.

A mesma comparação foi realizada entre crianças que apresentaram e não
apresentaram sinusite, os dados podem ser conferidoa na tabela a seguir e são visualmente
observados na figura adiante (Gráfico 28).
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Tabela 14 - Comparação de medianas de idade entre crianças com e sem sinusite durante os anos de
2009 a 2012, Guaranésia/MG.

Sinusite
Sim
58
9,00
23,00
18,50
17,00 - 19,00

N
Idade mínima (meses)
Idade máxima (meses)
Mediana
IC95% da mediana
P

Não
319
1,00
24,00
11,00
10,00 - 12,00
< 0,05

A sinusite atingiu significativamente (p<0,05) as crianças com idade maior (18,5
meses) em relação as crianças não acometidas pela doença (11 meses). O boxplot no gráfico
28 proporciona essa nítida diferença.
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Gráfico 28 – Distribuição da idade (em meses) de crianças com e sem sinusite relacionados, no
município de Guaranésia/MG entre os anos de 2009-20012.

A seguir é apresentada a distribuição de casos de PAC (Tabela 15) relatados em cada
uma das USF do município.
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Tabela 15 – Distribuição dos casos de PAC por área de abrangencia das unidades de Estratégia de
Saúde da Família, no município de Guaranésia/MG.

PAC
PSF

NÃO

SIM

TOTAL

PSF SAÚDE É VIDA I

47

47

94
(25,0%)

PSF SAÚDE É VIDA II

59

43

102
(27,1%)

PSF SAÚDE É VIDA III

42

44

86
(22,9%)

PSF SAÚDE É VIDA IV

40

29

69
(18,4%)

PSF SAÚDE É VIDA V

14

11

25
(6,6%)

202
(53,7%)

174
(46,3%)

TOTAL

376

A distribuição dos casos evidenciou que a prevalência dos acometidos é próxima
entre todas as ESF que prestam atendimento no município, não se observando diferença na
prevalência da doença entre usuários das respectivas Unidades, conforme se pode verificar
nas comparações entre as mesmas pelo confronto da ocorrência de casos, representado pelo
cálculo da RP e seu IC95%, desse modo comparando a razão de prevalência entre o PSF
Saúde é Vida I com as demais unidades considerando IC95%, nota-se que não há diferença
significativa de prevalência de PAC entre esta e as outras Unidades:

PSF 1 versus PSF2 = RP 1,19 (IC95%: 0,87 – 1,61); p >0,05
PSF1 versus PSF 3 = RP 0,98 (IC95%: 0,73 – 1,30); p >0,05
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PSF1 versus PSF 4 = RP 1,19 (IC95%: 0,84 – 1,68); p >0,05
PSF1 versus PSF 5 = RP 1,14 (IC95%: 0,70 – 1,85); p >0,05

A mesma análise foi realizada considerando-se o diagnóstico de OMA anotado em
cada uma das USF estudadas no município. O número de casos por Unidade pode ser
observado na tabela 16.

Tabela 16 - Distribuição dos casos de OMA por área de abrangência das unidades de Estratégia de
Saúde da Família, no município de Guaranésia/MG.

OMA
TOTAL

NÃO

SIM

59

35

94 (25,0%)

59

43

102 (27,1%)

61

25

86 (22,9%)

38

31

69 (18,4%)

13

12

25 (6,6%)

230
(61,2%)

146
(38,8%)

PSF
PSF SAÚDE É VIDA I
PSF SAÚDE É VIDA II
PSF SAÚDE É VIDA III
PSF SAÚDE É VIDA IV
PSF SAÚDE É VIDA V
TOTAL

376 (100%)

A distribuição dos casos mostra que a prevalência de OMA é próxima entre as
unidades que prestam atendimento no município. Comparando a razão de prevalência entre o
PSF Saúde é Vida I com as demais unidades considerando os IC95%, nota-se que não há
diferenças significativas entre elas considerando os diagnósticos da doença, exceto com o PSF
Saúde é Vida III que apresenta um acometimento entre as crianças de 0 a 24 meses menor,
porém sem evidenciar significância.

PSF1 versus PSF 2 = RP 0,88 (IC95%: 0,62 – 1,25); p >0,05
PSF1 versus PSF 3 = RP 1,28 (IC95%: 0,84 – 1,95); p >0,05
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PSF1 versus PSF 4 = RP 0,83 (IC95%: 0,57 – 1,20); p >0,05
PSF1 versus PSF 5 = RP 0,78 (IC95%: 0,48 – 1,26); p >0,05

Considerando-se a sinusite como diagnóstico, houve comparação entre as ESF no
período de 2009 a 2012, os números podem ser visualizados na tabela 17.
Tabela 17- Distribuição dos casos de sinusite por área de abrangência das unidades de Estratégia de
Saúde da Família, no município de Guaranésia/MG.

SINUSITE
PSF

NÃO

SIM

TOTAL

82

12

94 (25,0%)

86

16

102 (27,1%)

69

17

86 (22,9%)

59

10

69 (18,4%)

22

3

25 (6,6%)

318

58

(84,6%)

(15,4%)

PSF SAÚDE É VIDA I
PSF SAÚDE É VIDA II
PSF SAÚDE É VIDA III
PSF SAÚDE É VIDA IV
PSF SAÚDE É VIDA V
TOTAL

376 (100%)

A distribuição dos casos evidencia que a prevalência dos acometidos é próxima entre
as unidades que prestam atendimento no município. Comparando a razão de prevalência entre
o PSF Saúde é Vida I com as demais unidades considerando seu IC95% nota-se que não
houve variação entre elas considerando os diagnósticos de sinusite, exceto com o PSF Saúde é
Vida V que apresenta um acometimento entre as crianças de 0 a 24 meses menor, portanto
sem significância.
PSF 1 versus PSF 2 = RP 0,81 (IC95%: 0,41 – 1,63); p >0,05
PSF1 versus PSF 3 = RP 0,65 (IC95%: 0,33 – 1,27); p >0,05
PSF1 versus PSF 4 = RP 0,88 (IC95%: 0,40 – 1,92); p >0,05
PSF1 versus PSF 5 = RP 1,06 (IC95%: 0,33 – 3,48); p >0,05
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A seguir os casos foram analisados segundo o estado vacinal, considerando-se a
vacinação em dia, a não vacinação e vacina em atraso. Na tabela 18 são visualizados os
números relativos ao estado vacinal de crianças com e sem PAC.

Tabela 18 – Distribuição dos casos de PAC nas crianças entre 0 a 24 meses em relação ao estado
vacinal (não vacinado, vacinado/em dia, vacinado/em atraso) no município de
Guaranésia/MG.

PAC
Estado vacinal

Não

Sim

Não vacinado

62

86

148 (39,4%)

Vacinado

140

59

199 (52,9%)

0

29

29 (7,7%)

202

174

376 (100%)

(53,7%)

(46,3%)

Vacinado/ atraso
Total

Total

Na análise comparando-se crianças vacinadas (estado vacinal em dia) com as não
vacinadas, obteve uma RP = 1,96 (IC95%: 1,52 – 2,53; p <0,05), ou seja, quem não foi
vacinado apresentou prevalência de PAC 96% maior do que quem foi vacinado, assim não
vacinar é fator de risco para a doença. Comparando-se as que apresentaram vacinação em dia
com aquelas com vacina em atraso, obteve-se RP = 0,30 (IC95%: 0,24 – 0,37; p<0,05), ou
seja, a prevalência de PAC foi 70% menor entre as crianças com vacina em dia em relação
àquelas com vacina em atraso, desse modo, manter vacinação em dia pode ser um fator de
proteção contra a doença.
A representação gráfica destas informações pode ser vista na figura a seguir (Gráfico
29), onde se nota visualmente a relação entre o estado vacinal e a ocorrência de casos de PAC.
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Gráfico 29 - Relação de acometidos por PAC entre os vacinados, não vacinados e com vacina em
atraso, segundo o período de 2009-2012 no Município de Guaranésia/ MG.

O estado vacinal também foi analisado quanto à sua associação com a ocorrência de
casos de OMA. Na tabela 19, a distribuição dos casos da doença em cada uma das três
categorias de estado vacinal.
Tabela 19 - Relação de acometidos por OMA entre os vacinados e não vacinados segundo o período
de 2009-2012 no Município de Guaranésia/ MG.

OMA
Estado vacinal
Não vacinados

Sim
110

Não
38

Total
148 (39,4%)

Vacinados

91

108

199 (52,9%)

Vacinados /atraso

29

0

230
(61,2%)

146
(38,8%)

Total

29 (7,7%)
376 (100%)

Ao se analisar os dados obteve uma RP = 0,47 (IC95%: 0,35 – 0,64; p<0,05), isto é,
houve 53% menos OMA entre não vacinados do que entre vacinados, assim, os achados
sugerem que a vacina antipneumocócica não oferece proteção contra OMA e, visualmente
essa informação é mais evidente na figura adiante (Gráfico 30), onde o número de casos de
OMA entre vacinados e não vacinados é semelhante.
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Gráfico 30 - Relação de acometidos por OMA entre os vacinados e não vacinados segundo o
período de 2009-2012 no Município de Guaranésia/ MG.

A mesma análise foi realizada também para os casos de sinusite confrontando-se
com o estado vacinal. Os dados podem vistos na tabela 20.

Tabela 20 - Relação de acometidos por sinusite entre os vacinados e não vacinados segundo o período
de 2009-2012 no Município de Guaranésia/ MG.

Sinusite
Estado vacinal
Não vacinados

Não
124

Sim
24

Total
148
(39,4%)
Vacinados
165
34
199
(52,9%)
Vacinas em atraso
29
0
29
(7,7%)
Total
318
58
376
(84,6%)
(15,4%)
(100%)
Analisando-se os dados, obteve-se uma RP=1,05 (IC95%: 0,65 – 1,70; p>0,05), ou
seja, não houve associação entre vacinação e prevalência de sinusite. Na visualização gráfica
desses achados (Gráfico 31) pode-se que o número de casos de sinusite é bem menor do que
os casos de PAC ou OMA e aparentemente não há nenhuma interferência do estado vacinal na
ocorrência da doença.
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Gráfico 31 - Relação de acometidos por sinusite entre os vacinados e não vacinados segundo o
período de 2009-2012 no Município de Guaranésia/ MG.
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Neste estudo procedeu-se à comparação dos índices de internações e diagnósticos
ambulatoriais referentes a casos de pneumonia adquirida na comunidade, otite média aguda e
sinusite que acometeram crianças entre os anos de 2009 e 2012, em uma cidade do interior de
Minas Gerais. A comparação pretendeu avaliar variantes que ocorreram no período que
compreende a fase pré e pós-introdução da vacina antipneumocócica 10-valente conjugada no
calendário vacinal do Programa Nacional de Imunização preconizado pelo Ministério da
Saúde.
No presente estudo, foi observado que no período pós-introdução da vacina
antipneumocócica 10 - valente conjugada houve uma redução de 40% na prevalência de
pneumonia na comunidade o que foi estatisticamente significativo (RP: 1,65; IC 95%:1,27 –
2,14; p<0,05), o que demonstra a eficácia da PCV10 na diminuição da prevalência de PAC no
período posterior à vacinação (2011-2012).
Na avaliação de registros de ocorrência de internação e atendimento ambulatorial por
pneumonia durante o período já mencionado acima, notou-se que houve redução dos casos
após a introdução do imunobiológico estudado. Segundo Tsai

104

, nos EUA a taxa de

hospitalização por pneumonia após a introdução da vacina foi reduzida em 66%
considerando-se as crianças menores de dois anos de idade, enquanto que no Brasil, houve
redução de 31% nos casos de pneumonia com isolamento viral 106-108. Para Carvalho 29, ocorre
maior índice de hospitalização entre as crianças de 12 a 24 meses e, neste estudo, observamos
que esta faixa também é a mais acometida, mas o estudo também demonstra uma redução
significativa dos casos de hospitalização por pneumonia em todos os estratos analisados.
A oscilação sazonal é um fator de relevância observada neste estudo, fato que se
confirmou com a as pesquisas que relatam que as crianças são mais acometidas nos meses de
outono e inverno, podendo levar a consequências graves, com alto número de óbitos,
principalmente em países em desenvolvimento

29-30- 125

. Este estudo constatou que nos meses

entre abril e junho o número de casos de internações aumentou significativamente, sendo que
após a introdução da vacina pudemos registrar uma queda das ocorrências neste mesmo
período, mantendo-se, contudo, elevado o número de internações em comparação às outras
épocas do ano.
Em relação à variável sexo, notou-se que o masculino apresentou um predomínio
sobre o feminino quanto ao acometimento por PAC. Pesquisas realizadas por Duarte

32

em
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2000 e Amayo e Bastard

33

em 2013, mostraram um ligeiro predomínio de acometimento de

doenças respiratórias nos meninos, fato que também se repetiu nos dados analisados nesta
pesquisa, sendo que, comparando a eficácia da PCV10 sobre a ocorrência de PAC, com
relação ao sexo nos períodos anterior (2009-2010) e posterior à vacinação (2011-2012), foi
observado que o sexo masculino apresentou 28% mais prevalência de PAC e com
significância (RP =1,28; IC 95%: 1,02 – 1,60; p<0,05). A estratégia saúde da família (ESF),
modelo de atenção básica que possui a finalidade de reordenar o atendimento, tem obtido
resultados positivos na melhora dos índices dos indicadores de saúde. O município de
Guaranésia (MG) conta com cinco equipes dando assistência aos usuários do SUS, sendo que
no estudo conseguimos constatar que a intervenção das equipes quanto à vacinação apresenta
bons resultados com dimunição dos casos de PAC em lactentes, constatando-se que em apenas
uma da Unidades, o PSF é Vida II não apresentou alteração dos números de acometidos.
Na análise dos casos de OMA durante o período após a introdução da vacina, o ano
de 2011 apresentou queda do número dos casos da doença, no entanto, houve aumento
acentuado em 2012, comparado ao período anterior. A prevalência maior demonstrada em
estudos (49,59), ocorre em crianças entre seis e 24 meses dados que vão ao encontro aos
descritos neste estudo. Nos anos de 2009 e 2010, observou-se atendimentos ambulatoriais de
crianças acometidas por OMA em todas as faixas etárias, com acentuado aumento entre as que
tinham de 12 a 24 meses. Com a introdução da vacina em 2011, observa-se a diminuição 55 de
atendimentos em crianças menores de seis meses de idade, no entanto, a prevalência entre os
12 e 24 meses se mantêm acima e com aumento dos demais estratos nos anos anteriores. O
estudo de Félix 54 relata que a vacina antipneumocócica heptavalente, apesar de não provocar
uma redução importante na incidência geral da otite média aguda, tem capacidade de alterar o
perfil microbiológico desta enfermidade. Os dados desta pesquisa indicam um aumento de
casos de OMA após a introdução da vacina antipneumocócica 10- valente conjugada, fato
que também é relatado no trabalho realizado por Block et al.

56

, que mostra um aumento de

casos de OMA, podendo o fato ser explicado pela substituição por H. influenzae e M.
catarrhalis no período pós-vacina, acompanhado da redução das OMAs por pneumococo. Em
relação ao sexo, podemos observar que a porcentagem de crianças do sexo feminino
acometidas por OMA foi maior que a do sexo masculino nos anos de 2009 e 2010. Após a
introdução do imunobiológico estudado, observamos a tendência de igualdade entre os sexos
quanto ao acometimento da OMA, dado indicativo de que não há uma prevalência entre os
sexos
Nos anos de 2009 e 2010, observou-se um alto

número de atendimentos
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ambulatoriais de crianças acometidas por sinusite na faixa etária de 12 a 24 meses. Com a
introdução da vacina em 2011, observamos a diminuição de atendimentos. Entretanto, na
faixa etária 12 a 24 meses, os acometimentos mantiveram-se acima dos demais estratos em
2012. Considerando o acometimento por sinusite com relação ao sexo nos períodos anterior
(2009-2010) e posterior (2011-2012) à vacinação, foi observado que não há diferença na
prevalência de sinusite entre os sexos (RP= 0,96; IC 95%: 0,60 – 1,55; p>0,05). Brook e
Gober

93

, após a introdução das vacinas conjugadas pneumocócicas, observaram uma redução

na colonização nasal em crianças e orofaringe S. pneumoniae com um aumento relativo na
presença de H. influenzae não tipável, podendo os casos relatados de sinusite ser provenientes
desses patógenos.
Os dados de atendimentos das crianças com seis meses de idade, ocasião em que
ocorre a terceira dose da vacina antipneumocócica 10-valente conjugada, para as três doenças
respiratórias analisadas pela pesquisa, mostram queda acentuada de prevalência, no entanto,
as crianças acima de 12 meses de idade apresentaram queda no número de acometidos no ano
de 2011, mas em 2012 voltou a apresentar elevação dos indices de OMA e sinusites.
O atendimento das unidades de Estratégia de Saúde da Família e outras formas de
assistência na atenção primária em saúde é de grande importância na prevenção dos agravos,
sobretudo, os preveníveis como as doenças aqui analisadas. O estudo demonstrou que as
unidades “PSF Saúde é Vida II e III” não apresentaram índices de queda das patologias
avaliadas, o que pode indicar uma deficiência no controle dos atrasados com o calendário
vacinal. A análise dos dados, também demonstrou que o “PSF Saúde é Vida II” apresentou
índices mais elevados em relação ao acometimento de todas as doenças estudadas em relação
às outras unidades. A ocorrência desta diferença nos dados coletados pode estar na formação
da equipe onde ocorreu varias alterações e adequações nos atendimento de enfermagem e de
médico no período do estudo, levando a adaptações entre os componentes contratados e destes
com o trabalho a ser desenvolvido.
Os dados estatísticos, considerando a RP = 1,96 (IC95%: 1,52 – 2,53; p <0,05),
conduzem à conclusão de que não vacinar é fator de risco para PAC. Realizando a
comparação entre as crianças que receberam a vacinação em dia com as crianças com vacina
em atraso, encontrou-se que a prevalência de PAC foi 70% menor (RP= 0,30 (IC95%: 0,24 –
0,37); p<0,05) entre aquelas com a vacinação em dia em relação às crianças com vacina em
atraso, ou seja, manter vacina em dia pode ser um fator de proteção contra a ocorrência da
doença. No entanto, houve 53% menos OMA entre não vacinados do que entre vacinados (RP
= 0,47 (IC95%: 0,35 – 0,64); p<0,05), resultado que mostra que a vacina antipneumocócica
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não promove proteção para otite média aguda. Um estudo de vigilância realizado no período
de (2000-2003) em duas comunidades de Massachusetts por Pelton et al.

117

, demonstrou

redução da colonização por sorotipos da vacina de 22% para 2%. No entanto, a prevalência de
sorotipos diferentes dos da vacina aumentou de 7% para 16% . Veenhoven et all

118

, notaram

que não houve redução de episódios de OMA no grupo que recebeu a vacina
antipneumocócica conjugada e que sorotipos incluídos na vacina encontravam-se reduzidos
na nasofaringe de após a vacinação, ocorrendo ainda a substituição imediata e completa por
sorotipos não-vacinais. Félix 54, relata que a vacina antipneumocócica heptavalente, apesar de
não provocar uma redução importante na incidência geral da OMA, mostra que o perfil
microbiológico desta enfermidade, pode ser alterado. Esse estudo se confirma com o trabalho
realizado por Block 56 que relata um aumento de OMA por H. influenzae e M. catarrhalis no
período pós-vacina, acompanhado da redução da doença por pneumococo.
Na análise da prevalência de sinusite, o estudo demonstrou que não houve associação
entre vacinação e ocorrência da doença, com RP=1,05 (IC95%: 0,65 – 1,70; p>0,05). Estudo
realizado na Noruega relata que a prevalência da colonização nasofaríngea das crianças após a
introdução da vacina pneumocócica conjugada 7 valente se manteve inalterada (77,7% antes e
80,2%) após a vacinação generalizada, talvez esse achado possa explicar a não alteração da
ocorrência de sinusite entre vacinados. A diminuição dos sorotipos PCV7 entre as carreadoras
foi completamente substituída por um aumento de sorotipos não-PCV7, semelhante ao que
tem sido relatada a partir de outros locais. 92,119
Por fim, constata-se que os resultados obtidos por este estudo demonstram que
depois da introdução da vacina antipneumocócica 10-valente conjugada no calendário vacinal
do Programa Nacional de Imunização, houve no município de Guaranésia/MG, significativa
redução dos índices de ocorrência de PAC em crianças menores de dois anos de idade
(lactentes), no entanto, o mesmo não foi observado nos casos de OMA e sinusite, que não
sofreram diminuição da prevalência, sugerindo a probabilidade, principalmente em relação à
OMA, da maioria dos casos ser causada por outros patógenos que não compõem as cepas
encontradas na vacina e, sobretudo, por vírus.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A prevenção de doenças e a promoção da saúde têm sido e deve ser sempre uma
busca constante, e indubitavelmente os programas de vacinação podem contribuir para o
sucesso da melhoria dos padrões de saúde da população. Nesta

década, as vacinas

implantadas pelos programas de imunização, entre elas as

vacinas conjugadas

antipneumocócicas, são seguras, eficazes, efetivas e eficientes para reduzir doenças e mortes
causadas pelo Streptococcus pneumoniae. Nos países em que foram implantadas e se mantêm
com altas coberturas, a redução das doenças pneumocócicas invasivas é significativa; o
mesmo resultado foi encontrado neste estudo que mostrou redução do número de crianças
acometidas por pneumonia adquirida na comunidade. No entanto, no intuito de buscar e
maximizar os efeitos vacinais, a cobertura homogênea deve ser objetivada por todas as
unidades de atenção primária, sobretudo, as da Estratégia de Saúde da Família, considerandose suas características de maior vínculo com a população.
Por fim diante dos resultados das análises, os resultados obtidos no presente estudo
demonstram e sugerem, portanto fortemente, que dois anos após a introdução da vacina
antipneumocócica conjugada 10-valente no calendário vacinal do Programa Nacional de
Imunização, a redução nas taxas de prevalência de doenças respiratórias em lactentes no
município de Guaranésia são relevantes, sendo inquestionavelmente importante na prevenção
dessas enfermidades e na promoção da saúde das crianças do município.
Não obstante os resultados aqui encontrados não se podem furtar de comentar as
limitações do presente estudo, pois, trata-se de uma pesquisa transversal onde a
temporalidade, um dos principais critérios de causalidade, não é garantida, no entanto, os
achados demonstrados estão de acordo com a literatura mundial, minimizando assim essa
potencial limitação. Outro ponto eventualmente a ser questionado, refere-se ao diagnóstico
das doenças aqui avaliadas, que se baseou em registros médicos em prontuários de serviços
hospitalares (hospitalizações) e ambulatoriais (consultas), o que poderia gerar um potencial
erro inerente à prática médica, no entanto, tanto os casos de PAC, quanto de OMA ou
sinusite, a realização e confirmação do diagnóstico é essencialmente clínica, por vezes
necessitando de complementação radiográfica, sobretudo, nas pneumonias e mais raramente
nas sinusites. Assim, acredita-se que o critério diagnóstico e a sua confirmação, não podem
ser aqui desprezadas, considerando-se que as crianças selecionadas foram assistidas por
médicos experientes na assistência pediátrica.
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Anexo A
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Declaro, por meio deste termo, que concordei em ser entrevistado (a) e/ou participar na
pesquisa de campo referente ao projeto/pesquisa intitulado (a) Doenças Pneumocócicas e
Meningocócicas – O Valor da Vacinação quanto a Prevenção. desenvolvida(o) por
Wanderci Marys Oliveira Abrão Tel:(35) 3555 3411. Fui informado(a), ainda, de que a
pesquisa é orientada pelo Prof. Dr. Altacílio Aparecido Nunes (Tel: (16) 8116-4058), a
quem poderei contatar / consultar a qualquer momento que julgar necessário.
Afirmo que aceitei participar por minha própria vontade, sem receber qualquer incentivo
financeiro ou ter qualquer ônus e com a finalidade exclusiva de colaborar para o sucesso da
pesquisa. Fui informado(a) dos objetivos estritamente acadêmicos do estudo, que, em linhas
gerais é Analisar o índice das doenças penumocócicas e meningocócicas, entre os anos de
2009 a 2011, na população de uma cidade do interior do estado de Minas Gerais, após a
introdução da vacina pneumo 10 e meningo C.
Fui também esclarecido(a) de que os usos das informações por mim oferecidas estão
submetidos às normas éticas destinadas à pesquisa envolvendo seres humanos Comitê de
Ética em Pesquisa do Centro de Saúde Escola da FMRP-USP (Tel:(16) 3633-2331).
Minha colaboração se fará de forma anônima, por meio da análise do meu prontuário a partir
da assinatura desta autorização. O acesso e a análise dos dados coletados se farão apenas
pelo(a)pesquisador(a) e/ou seu(s) orientador(es) / coordenador(es).
Fui ainda informado(a) de que posso me retirar desse(a) estudo / pesquisa / programa a
qualquer momento, sem prejuízo para meu acompanhamento ou sofrer quaisquer sanções ou
constrangimentos.
Atesto recebimento de uma cópia assinada deste Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido, conforme recomendações do Comitê de ética em Pesquisa do Centro de Saúde
Escola da FMRP-USP.
Guaranésia, ____ de _________________ de _____
Assinatura do(a) participante: ______________________________
Assinatura do(a) pesquisador(a): ____________________________
Assinatura do(a) pesquisador(a): ____________________________
Assinatura do(a) testemunha(a): ____________________________
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Anexo B
SOLICITAÇÃO DE CARTA DE ANUÊNCIA

Prezado Sr. ___________________________
Diretor do _____________________________
Nós Wanderci Marys Oliveira Abrão e Altacílio Aparecido Nunes, que estamos realizando a
pesquisa intitulada Doenças Pneumocócicas e Meningocócicas – O Valor da Vacinação
quanto a Prevenção, cujo projeto encontra-se em anexo, vimos através desta solicitar sua
autorização para a coleta de dados em sua instituição. Informamos que não haverá custos para
a instituição e, na medida do possível, não iremos interferir na operacionalização e/ou nas
atividades cotidianas da mesma.
Esclarecemos que tal autorização é uma pré-condição bioética para execução de qualquer
estudo envolvendo seres humanos, sob qualquer forma ou dimensão, em consonância com a
resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde.
Agradecemos antecipadamente seu apoio e compreensão, certos de sua colaboração para o
desenvolvimento da pesquisa científica em nossa região.
Guaranésia, 09 de março de 2012

________________________________________
Altacílio Aparecido Nunes

________________________________________
Wanderci Marys Oliveira Abrão

( ) Deferido

( ) Indeferido
____________________________________
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Anexo C – Certidão de aprovação no Comitê de Ética

APÊNDICE

Apêndice A

FICHA DE COLETA DE DADOS - 1
NOME DA CRIANÇA:_____________________________________________
IDADE EM MESES: _____________
Sexo:
Nome da mãe:
Endereço: ________________________________________________________________
PSF: ____________________________________________________________________
HD :
( ) PNEUMONIA

( ) SINUSITE ( ) OTITE MEDIA AGUDA

DIAGNOSTICADO POR:
( ) EXAME CLÍNICO ( ) EXAME DE IMAGEM ( ) EXAMES LABORATORIAIS
Resultado de exames: _____________________________________________
_______________________________________________________________
Atendimento:
Ambulatorial ( ) Hospitalar ( )
Encerramento do caso: ( ) Cura ( ) Óbito
DADOS VACINAIS
Cartão em dia: ( ) sim

( ) não

