
 



 

 

Introdução 

O Programa Nacional de Imunizações (PNI) organiza toda a política nacional de 

vacinação da população brasileira e tem como missão o controle, a erradicação e a 

eliminação de doenças imunopreveníveis. É considerado uma das principais e mais 

relevantes intervenções em saúde pública no Brasil, em especial pelo impacto obtido 

na redução de doenças nas últimas décadas. 

As diretrizes e responsabilidades para a execução das ações de vigilância em saúde, 

entre as quais as ações de vacinação, estão definidas em legislação nacional, que 

aponta que a gestão das ações é compartilhada pela União, pelos Estados, pelo Distrito 

Federal e pelos municípios. 

Em Juiz de Fora, o Setor de Imunização está inserido no Departamento de Vigilância 

Epidemiológica e Ambiental, da Subsecretaria de Vigilância em Saúde (SSVS), da 

Secretaria de Saúde (SS) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF). 

O Setor trabalha com Campanhas Nacionais de Vacinação, intensificações, 

operações de bloqueio, além de Calendários Nacionais de Vacinação (criança, 

adolescente, adulto, gestante e idosos), em parceria com os profissionais de saúde das 

63 salas de vacinação do município, localizadas nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). 

As vacinas ofertadas na rotina dos serviços de saúde são definidas nos calendários 

de vacinação, nos quais são estabelecidos: 

 os tipos de vacina; 

 o número de doses do esquema básico e dos reforços; 

 a idade para a administração de cada dose;  

 o intervalo entre uma dose e outra, no caso de imunobiológico cuja 

proteção exija mais de uma dose. 

A implantação de novas vacinas e a ampliação das já disponíveis para outros grupos 

caracterizam o avanço inquestionável do PNI em sua trajetória de 41 anos de 

prestação de serviços à população brasileira, no programa rotineiro de vacinação, 

sobretudo no decorrer dos últimos dez anos. 

Em 2017, o Ministério da Saúde realizou algumas mudanças no Calendário Nacional 

de Vacinação (figura 1): 



 Vacina HPV Quadrivalente - Além do público feminino, de 9 a 14 anos, 

11 meses e 29 dias, o Ministério estendeu a vacinação para a população 

masculina de 11 a 14 anos, 11 meses e 29 dias. A vacina estará disponível 

também nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (Crie), para 

indivíduos imunodeprimidos (submetidos a transplantes de órgãos sólidos, 

transplantes de medula óssea ou pacientes oncológicos), que deverão receber 

o esquema de três doses (0, 2 e 6 meses), para ambos os sexos, na faixa etária 

entre 9 e 26 anos de idade;  

 vacina Meningocócica C (conjugada) - O Ministério da Saúde passa a 

disponibilizar as doses para os adolescentes de 12 a 13 anos. A faixa etária será 

ampliada, gradativamente, até 2020, quando serão incluídos crianças e 

adolescentes com idade entre 9 e 13 anos; 

 vacina tríplice viral e varicela - O Ministério da Saúde passa a 

disponibilizar duas doses de vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), 

para pessoas de 12 meses até 29 anos de idade, e uma dose da vacina varicela 

(atenuada) para crianças até 4 anos, 11 meses e 29 dias de idade; 

 vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis (acelular) tipo adulto (DTpa) 

- O Ministério da Saúde passa a disponibilizar a vacina DTpa para gestantes a 

partir da 20ª semana de gestação. As mulheres que perderam a oportunidade 

de serem vacinadas durante a gestação devem receber uma dose da vacina no 

puerpério, o mais precocemente possível; 

 vacina Hepatite A - O Ministério da Saúde passa a disponibilizar a vacina 

contra Hepatite A para crianças até 4 anos, 11 meses e 29 dias; 

 vacina febre amarela - Em abril de 2017, o Ministério da Saúde indica 

dose única da vacina febre amarela para as áreas com recomendação de 

vacinação em todo o país, conforme orientações da Organização Mundial de 

Saúde (OMS). A dose de reforço não é mais recomendada, por considerar-se 

que a imunidade desenvolve-se dentro de 30 dias para cerca de 99% das 

pessoas que são imunizadas uma vez. 

Ainda neste ano, ocorreu a Campanha Nacional contra Influenza, entre 17 de abril e 

26 de maio. Outro marco foi a intensificação da vacinação contra a febre amarela, 

devido ao surto ocorrido no país, principalmente em Minas Gerais. 



Figura 1. Calendário de vacinação 2017/ Ministério da Saúde 

 

 

Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza 2017 

 

1. Influenza 

A influenza é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório. É de elevada 

transmissibilidade e distribuição global, com tendência a se disseminar facilmente em 

epidemias sazonais e também podendo causar pandemias. A transmissão ocorre por 

meio de secreções das vias respiratórias da pessoa contaminada ao falar, tossir, 

espirrar ou pelas mãos, que, após contato com superfícies recém‐contaminadas por 

secreções respiratórias, pode levar o agente infeccioso direto à boca, aos olhos e ao 

nariz. 

Os vírus tipos A e B sofrem frequentes mutações e são responsáveis pelas 

epidemias sazonais, também por doenças respiratórias com duração de quatro a seis 

semanas e que, frequentemente, são seguidas de aumento das taxas de hospitalização 

e morte por pneumonia, especialmente em pacientes que apresentam condições e 

fatores de risco. O vírus C raramente causa doença. 

Estima-se que uma pessoa infectada seja capaz de transmitir o vírus para até dois 

contatos não imunes. As crianças com idade entre 1 e 5 anos são as principais fontes 

de transmissão dos vírus na família e na comunidade, sendo que podem eliminar os 

vírus por até três semanas., 



 

No Brasil, a partir da introdução da vacina para crianças de 6 meses a menores de 5 

anos de idade, gestantes e puérperas, observou-se redução no percentual de casos 

graves de influenza nesses grupos, em comparação com a pandemia de 2009. 

 

2. Campanha 

A campanha de vacinação tem por objetivo reduzir as complicações, as internações 

e a mortalidade decorrente das infecções pelo vírus da influenza na população-alvo 

para a vacinação. 

 

Os grupos prioritários para a vacinação são: 

 

- Crianças de 6 meses a menores de 5 anos: todas as crianças que receberam uma 

ou duas doses da vacina influenza sazonal em 2016 devem receber apenas uma dose 

em 2017. Também deve ser considerado o esquema de duas doses para as crianças de 

6 meses a menores de 9 anos de idade que serão vacinadas pela primeira vez, 

devendo-se agendar a segunda dose para 30 dias após a primeira dose. 

- Gestantes: todas, em qualquer idade gestacional. Para o planejamento da ação, 

torna-se oportuno identificar, localizar e encaminhar as gestantes para a vacinação nas 

áreas adstritas sob responsabilidade de cada serviço de saúde dos municípios. Não 

haverá exigência quanto à comprovação da situação gestacional, sendo suficiente que 

a própria mulher afirme o seu estado de gravidez. 

- Puérperas: todas as mulheres no período até 45 dias após o parto estão incluídas 

no grupo-alvo de vacinação. Para isso, deverão apresentar documento que comprove a 

gestação (certidão de nascimento, cartão da gestante, documento do hospital onde 

ocorreu o parto, entre outros). 

- Trabalhador de Saúde: todos os trabalhadores de saúde dos serviços públicos e 

privados, nos diferentes níveis de complexidade.  

Indivíduos com 60 anos ou mais e adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob 

medida socioeducativa também deverão receber a vacina influenza, assim como a 

população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional. 

3. Meta 



A partir deste ano, a meta de vacinação passou a ser de 90%. De 2008 a 2016, era 

de 80%, e, quando implantada, em 1999, a meta era de 70%. 

Para pessoas com doenças crônicas e outras categorias de risco clínico, população 

privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e professores, foram avaliados 

os números de doses aplicadas no período da campanha. 

No município de Juiz de Fora, a partir de 29 de maio de 2017, a Secretaria de Saúde 

liberou a vacinação para todas as faixas etárias, conforme recomendação do Ministério 

da Saúde. A meta geral foi alcançada no município, conforme tabela 1, entretanto, os 

grupos de gestantes e crianças não atingiram a meta. 

Esta é uma grande preocupação para o município, pois a vacina contra a influenza é 

amplamente recomendada para esses grupos e, no caso de gestantes, tem o objetivo 

de sua própria proteção, e, indiretamente, a proteção do recém-nascido, que não pode 

ser imunizado durante os 6 primeiros meses de vida, a qual é realizada por meio da 

transferência passiva de anticorpos. 

 

 

Tabela 1.Cobertura vacinal 2017/ DVEA – SSVS JF 

 

Assim, para melhor cobertura vacinal, deve ser amplamente divulgado que ocorre a 

proteção das gestantes e também de seus neonatos, pois, segundo a literatura, muitas 

não têm essa informação (Kfouri e Richtmann, 2013). 

As crianças também não atingiram a meta preconizada, conforme dados informados 

na tabela. Segundo um estudo de Lopes e Scheibel (2015), o principal motivo relatado 

pelos familiares e responsáveis em relação à não vacinação deste público foi a 

presença de doenças respiratórias durante a campanha de vacinação – no entanto, o 

mesmo estudo ressalta que o acometimento de vias aéreas não contraindica a 

imunização. Além disso, apontam a ausência de informação sobre a importância da 

vacinação. Sugere-se, no estudo, como medida para aumentar a cobertura vacinal, a 

introdução da imunização obrigatória na caderneta e maior orientação nas redes 



básicas, para que não se perca o momento de ida da criança à Unidade Básica de 

Saúde, principalmente as que apresentam maior risco de infecção. 

 

 

Figura 2. Dados de Influenza ano de 2016 no Brasil - Sivep 

 

Além disso, ressaltamos que as coberturas atingidas, por exemplo, em 2016, foram 

devidas principalmente ao surto ocorrido, conforme figura 2, enquanto que, este ano, 

não houve alarde em relação aos casos de influenza (figura 3). Portanto, a divulgação e 

preocupação da população em relação à enfermidade favoreceram a grande procura 

pela vacina em 2016. Assim, colocamos também como ação para uma alta cobertura 

vacinal a divulgação nos principais veículos de comunicação do município. 

 

 

Figura 3. Dados de Influenza ano de 2017 no Brasil - Sivep 



É importante destacar, seja em campanhas nacionais ou na rotina, que o sucesso do 

Programa contribui para a erradicação de doenças, como a poliomielite, eliminação do 

sarampo e rubéola, processo de eliminação do tétano neonatal, redução e controle da 

meningite por Haemophilus influenzae e meningogoco C, entre outras. As coberturas 

vacinais, desde meados da década de 1990, mantiveram-se elevadas para o conjunto 

de vacinas, no âmbito nacional, mas ainda temos grandes desafios a superar. Entre 

eles, o de manter altas coberturas vacinais para as antigas vacinas e alcançar e manter 

altas coberturas para as novas, além da conquista de alta homogeneidade de 

coberturas para todas as vacinas em todas as esferas gestoras do Programa. 

 

Intensificação febre amarela 2017 

1. Febre amarela 

A febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda, não contagiosa, causada por 

um arbovírus, do gênero Flavivirus, da família Flaviviridae, transmitido por artrópodes, 

e que possui dois ciclos epidemiológicos de transmissão distintos: silvestre e urbano 

(Figura 4). No ciclo silvestre, os primatas não humanos (macacos) são os principais 

hospedeiros e amplificadores do vírus, não são transmissores. Os 

vetores/transmissores são mosquitos com hábitos estritamente silvestres, sendo os 

gêneros Haemagogus e Sabethes os mais importantes no nosso meio. O homem 

participa como um hospedeiro acidental ao adentrar em matas sem estar devidamente 

imunizado. 

No ciclo urbano, o homem é o único hospedeiro com importância epidemiológica, e 

a transmissão ocorre a partir de vetores urbanos (Aedes aegypti) infectados. 

A letalidade varia de 5% a 10% nos casos oligossintomáticos, podendo chegar a 50% 

nos casos graves (aqueles que evoluem com icterícia e hemorragias). 



 

Figura 4. Transmissão – Ciclo Silvestre e Ciclo Urbano da febre amarela Fonte: GT-

Arboviroses/SVS/MS 

A vacina contra a febre amarela consta no Calendário Nacional de Vacinação para a 

população geral, com uma peculiaridade: é indicada na rotina somente para a 

população residente em ACRV (Área de Recomendação para Vacinação). Nesses locais, 

a meta de cobertura vacinal foi estabelecida em 100% da população geral. O esquema 

vacinal era de uma dose e um reforço após dez anos, até abril deste ano, a partir de 

quando, o Ministério da Saúde passou a indicar dose única para as áreas com 

recomendação de vacinação, em todo o país, conforme orientações da Organização 

Mundial de Saúde (OMS). 

Ações de vigilância ambiental devem ser realizadas concomitantemente à cobertura 

vacinal. Durante todo o período, devem-se acompanhar os casos suspeitos de FA e 

epizootias de primatas (morte de macacos) notificadas. O objetivo da rápida 

notificação e início da investigação é possibilitar que ações de vigilância, prevenção e 

controle sejam, oportunamente, articuladas entre municípios, estados e União. 

2. Surto 



No início deste ano, Minas Gerais vivenciou uma situação atípica com relação à 

febre amarela. Mesmo sendo uma área endêmica, propícia ao surgimento de casos e, 

portanto, recomendável para a vacinação, a doença avançou rapidamente pelo estado, 

resultando em um número elevado de óbitos. Foram notificados 1.147 casos de febre 

amarela silvestre no estado. 

Diante desse cenário, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), 

entre outras medidas para conter o avanço da doença, reforçou a campanha de 

vacinação por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), primeiramente na região leste, a 

mais atingida pelos primeiros casos da doença, e depois nas demais regiões do estado. 

O bloqueio vacinal permitiu, a partir de março deste ano, redução significativa no 

número de casos notificados e confirmados de febre amarela. 

As campanhas de vacinação alcançaram resultados bastante expressivos em Minas 

Gerais, que apresenta atualmente cobertura acumulada (2007 a 2017) de cerca de 

80% da população. No entanto, como a meta estipulada pelo Ministério da Saúde é de 

100%, é preciso reforçar a importância da imunização. 

No dia 2 de janeiro deste ano, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais 

(SES/MG) foi notificada pelas unidades regionais de Saúde de Teófilo Otoni e Coronel 

Fabriciano sobre a ocorrência de casos suspeitos de febre hemorrágica a esclarecer em 

alguns municípios de sua jurisdição. A partir da notificação, também foram 

identificados casos suspeitos na Unidade Regional de Saúde de Manhumirim. 

Considerando as características clínicas, evolução rápida dos casos, além do 

surgimento de notificações de epizootias em primatas não humanos (PNH), a suspeita 

principal foi de febre amarela silvestre e seus diagnósticos diferenciais. Em 9 de 

janeiro, a Unidade Regional de Saúde de Governador Valadares notificou a ocorrência 

de epizootia em um município de sua jurisdição, ampliando a área sob suspeita. 

O município de Juiz de Fora passou a ser "categoria 2", segundo classificação do 

estado, quando foi encontrado o primeiro caso de epizootia em janeiro. Em 3 de 

março, foi confirmado o primeiro caso de epizootia no município por febre amarela, 

quando passou a ser considerado "categoria 3" pelo estado de Minas Gerais. Foram 62 

casos de epizootias no município até julho deste ano, dos quais, 42 foram enviados 

para análise, e o restante considerado como amostras inviáveis para análise 

laboratorial. Além do primeiro caso confirmado para febre amarela, houve, 

posteriormente, mais um resultado positivo. 

http://www.saude.mg.gov.br/
http://www.saude.mg.gov.br/sus


Em relação aos casos de epizootias e os confirmados de febre amarela, medidas de 

prevenção foram tomadas, de acordo com a preconização do Ministério da Saúde: 

bloqueio com inseticida nos locais permitidos para combate do vetor Aedes, e a 

intensificação da vacinação nesses locais. Além disso, equipes volantes realizaram a 

vacinação na zona rural do município, conforme orientação estadual. 

Em Juiz de Fora, de janeiro de 2004 a dezembro de 2016, foram administradas 

313.578 doses da vacina contra a doença e, somente entre janeiro e abril deste ano, 

foram aplicadas 209.401 doses. Nenhum caso humano suspeito foi notificado no 

município (Figura 5). 

 

 

 

*Janeiro a abril de 2017 

Figura 5. Cobertura vacinal de febre amarela em Juiz de Fora 2004 - 2017/ DVEA – 

SSVS JF 

 

Considerações finais 

 

O Brasil é um dos países que oferecem o maior número de vacinas à população. 

Atualmente, o PNI disponibiliza mais de 300 milhões de doses anuais, entre 44 

imunobiológicos, incluindo vacinas, soros e imunoglobulinas. 

Juiz de Fora conta com 63 salas de vacinas (sendo 51 urbanas, seis na zona rural, 

uma de soroterapia, um Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais – Crie e 



quatro salas de clínicas privadas). A soroterapia, localizada no Hospital Pronto Socorro 

(HPS), atende pacientes do município e da macrorregião que necessitam de soro 

contra picadas de animais peçonhentos e antirrábico, além de imunoglobulinas. 

O Crie, cuja sala se localiza no Hospital Universitário - Santa Catarina, atende 

indivíduos com condições clínicas especiais e utiliza estratégias de vacinação. 

Dos avanços obtidos ao longo dos 41 anos de existência do PNI, sem dúvida, a 

implantação de novas vacinas e a ampliação dos grupos-alvo permitiram sua 

consolidação como uma das principais e mais relevantes intervenções em saúde 

pública. Nesse período, houve a conquista de resultados importantes, como a 

erradicação da pólio e a eliminação da circulação dos vírus autóctones do sarampo e 

da rubéola. 

Observou-se a redução de casos de doenças imunopreveníveis e mortes delas 

decorrentes nas últimas décadas, resultando em credibilidade do Programa junto à 

sociedade brasileira, como se observa pela adesão da população às campanhas, no 

nível nacional, para a maioria das vacinas, sobretudo em relação àquelas incluídas no 

calendário de vacinação da criança. 

Porém, é neste aspecto que se identifica um dos grandes desafios do PNI: alcançar 

altas e homogêneas coberturas vacinais em grupos que ainda não apresentam bons 

resultados. 

Observamos, no último surto de febre amarela no estado, que a cobertura vacinal 

não estava ideal, constituindo um dos fatores determinantes das proporções 

grandiosas em determinados municípios, com registro de mais de 200 óbitos em Minas 

Gerais. 

O monitoramento rápido de cobertura é uma ferramenta que, se utilizada 

rotineiramente nos serviços, pode direcionar as ações para otimização de recursos 

operacionais e pessoal, e com isso manter condição de controle, eliminação e/ou 

erradicação de doenças preveníveis por vacinas no país, alcançadas pelo investimento 

feito na área de imunizações ao longo dos anos. 

A inserção dos indicadores de imunizações nos instrumentos de pactuação 

intergestores do SUS é mola propulsora para se alcançarem os resultados desejados. 

Paralelamente, o PNI vem investindo em toda a estrutura, inclusive no 

aperfeiçoamento da informação, a partir da construção de um sistema de informação 

nominal de registro do usuário, fomentando financeiramente a estruturação das salas 



de vacinas com equipamentos de informática, de modo a permitir avaliação mais 

adequada e criteriosa dos indicadores de vacinação no país. 

Tudo isso é necessário, mas não menos importante do que o compromisso que 

deve ter cada gestor e técnico envolvido com a imunização em todas as instâncias da 

gestão e, particularmente, no âmbito do município, abrangendo desde o acolhimento 

do usuário na busca por maior adesão ao serviço até a avaliação contínua dos 

resultados e intervenção, como garantia de manutenção de um programa efetivo no 

controle e na eliminação de doenças. 
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