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RESUMO 

 

A coqueluche, doença infectocontagiosa, atualmente vem apresentando um perfil 

reemergente. Fatores como diminuição da imunidade, anos após a vacinação, mudanças no 

genótipo da bactéria e maior susceptibilidade entre jovens e adultos são considerados como 

contribuintes para o aumento da taxa da incidência da doença. Assim, esse estudo teve como 

objetivos verificar a distribuição espacial dos casos confirmados de coqueluche entre o 

período de 2007 a 2015; identificar o comportamento da série histórica da taxa de incidência 

da coqueluche durante o período de 2001 a 2015 no Brasil e verificar a associação da vacina 

contra coqueluche e a ocorrência da doença no estado do Rio Grande do Norte. Dessa forma, 

o caminho metodológico da pesquisa foi dividido em três partes. A análise da distribuição 

espacial considerou como unidade de análise as 482 Regiões Imediatas de Articulação Urbana 

e utilizou o software Terraview para construção dos mapas temáticos. Para se verificar a 

tendência da série optamos por utilizar o ajuste de uma função polinomial no tempo, 

utilizando-se assim modelos de regressão polinomial. Em relação a associação foi 

estabelecido como critério de inclusão a confirmação do caso de acordo com os critérios 

estabelecidos pelo Ministério da Saúde, sendo excluídos aqueles cujas fichas não 

encontravam-se devidamente preenchidas ou que estivessem com algum tipo de dúvida que 

comprometesse a coleta dos dados. Os resultados demonstraram que a doença apresentou uma 

distribuição espacial democrática em todo território nacional, formando pequenos clusters 

com altas taxas de incidência nas regiões de articulação urbana presentes nas regiões sul e 

sudeste. Identificamos também que houve, na série histórica, uma tendência crescente da 

doença ao longo de 15 anos. E por fim, os resultados apontam que independentemente do 

estado vacinal os indivíduos estão adoecendo por coqueluche, o que não gerou evidência 

científica suficiente para medir a efetividade da vacina. Os achados sugerem que aspectos 

relacionados a vacinação precisam ser melhor investigados para que se possa garantir o 

controle da doença. É necessário também que ocorram melhorias nas ações de vigilância, o 

que pode garantir uma representação epidemiológica fidedigna da doença. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Pertussis, an infectious-contagious disease, is currently presenting a reemerging profile. 

Factors such as decreased immunity years after vaccination, changes in the genotype of the 

bacteria and increased susceptibility among young and adults are considered to have 

contributed to increase the disease incidence rate. Therefore, this study aimed to verify the 

spatial distribution of confirmed pertussis cases between 2007 and 2015; to identify the 

patterns in the time-series of pertussis incidence rates during the period 2001 to 2015 in Brazil 

and to verify the association of pertussis vaccine with the occurrence of the disease in the 

state of Rio Grande do Norte. Thus, the methodological path of the research was divided into 

three parts. The analysis of the spatial distribution considered the 482 Regions Immediate 

Urban Articulation as unit of analysis and used the Terraview software to construct the 

thematic maps. In order to verify the trend in the series we chose to use the adjustment of a 

polynomial function in time, using polynomial regression models. Regarding the association, 

the confirmation of the case was established as inclusion criteria in accordance with the 

criteria established by the Ministry of Health, being excluded those files that were not 

properly filled or had any uncertainties that could compromise the data collection. The results 

suggests that the disease has a democratic spatial distribution throughout the country, forming 

small clusters with high incidence rates in the urban articulation present in the South and 

Southeast regions. It was also identified in the time-series an increasing tendency of the 

disease over a period of 15 years. Finally, the results indicate that regardless of vaccination 

status individuals are being infected with pertussis, which did not generate enough scientific 

evidence to measure the effectiveness of the vaccine. The findings suggest that aspects related 

to vaccination need further investigation in order to guarantee disease control. There is also a 

need for improvements in surveillance actions, which can ensure a reliable epidemiological 

representation of the disease. 
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“Ide Aprender” 
(Mateus 9:13) 
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1 INTRODUÇÃO  

  

As doenças transmissíveis eram consideradas a principal causa de mortalidade no 

Brasil e no mundo. Respondiam por mais de um terço dos óbitos nas capitais brasileiras na 

década de 30. No entanto, durante o século XX houve uma tendência decrescente de mortes 

por essas doenças, refletindo em significativas transformações no padrão de morbimortalidade 

do nosso país (BRASIL, 2004; AGUIAR; RIBEIRO, 2009; ROUQUARYOL; ALMEIDA 

FILHO, 2003). 

 O aumento da expectativa de vida ao nascer, o processo acelerado de urbanização, 

bem como mudanças socioculturais, as quais refletem no aumento de mortes por causas 

externas (acidentes e violências) contribuem para essa mudança no padrão de 

morbimortalidade. Além disso, a redução da mortalidade precoce, a qual decorre da 

ocorrência de doenças infecciosas e parasitárias, como apontado anteriormente, intensificam 

essa modificação de padrão (ROUQUARYOL; ALMEIDA FILHO, 2003). 

 No que se refere a mortalidade por grupo de causas infecciosas e parasitárias, observa-

se que na década de 30 o número de óbitos por essas afecções representavam 45,6 % do total 

de óbitos ocorridos nas capitais brasileiras. Ressalta-se que até meados de 1960 tais afecções 

ainda representavam a principal causa de mortalidade.  Já no ano de 2001 os óbitos 

corresponderam a apenas 5,6%, nesses mesmos locais e em 2003, 4,6% (ROUQUARYOL; 

ALMEIDA FILHO, 2003; MEDRONHO, 2009). 

 Fatores que podem ser citados como responsáveis por esse declínio de óbitos por 

doenças infecciosas e parasitárias foram as melhorias sanitárias, a ampliação do acesso aos 

serviços de saúde, a adoção de medidas de prevenção e controle, bem como a ocorrência da 

revolução científica, a qual culminou na descoberta dos agentes etiológicos, e no 

desenvolvimento de novas tecnologias como as vacinas e os antibióticos (BRASIL, 2004; 

ROUQUARYOL; ALMEIDA FILHO, 2003; MEDRONHO, 2009). 

Esse padrão foi principalmente observado em relação às doenças imunopreveníveis, as 

quais fazem parte das doenças transmissíveis com tendência declinante. Entretanto, a situação 

de doenças transmissíveis no Brasil configura um quadro complexo, o qual admite ainda as 

doenças transmissíveis de caráter persistente, assim como as emergentes e reemergentes. Essa 

classificação foi atribuída pelo Ministério da Saúde, na tentativa de orientar as ações de 

controle (BRASIL, 2004; MEDRONHO, 2009; SANTOS et al., 2006). 

As doenças com tendência decrescente caracterizam-se por apresentarem reduções 

significativas nos coeficientes de incidência. Dessa maneira, pode-se citar a varíola, 
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erradicada do país em 1978, a eliminação da poliomielite, com última notificação de caso em 

1989 e o sarampo encontra-se atualmente eliminado. (MEDRONHO, 2009).  

Diante disso, cabe ressaltar que as ações definidas pelo Programa Nacional de 

Imunizações (PNI), criado em 1973, o qual coordenou ações, antes caracterizadas pela 

descontinuidade, pelo caráter pontual e pela baixa cobertura, teve importante contribuição no 

controle dessas afecções imunopreveníveis (BRASIL, 2001). 

O PNI é caracterizado por ser um programa descentralizado, em que suas ações são 

realizadas de forma compartilhada entre estados e municípios. É estruturado no formato de 

uma Coordenação Geral, e integra o Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis 

(DEVIT), o qual faz parte da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do Ministério da 

Saúde (BRASIL, 2016a). 

De acordo com o Boletim Epidemiológico (BRASIL, 2016a), o Brasil possui uma rede 

com 7 laboratórios nacionais capazes de produzirem vacinas e soros. Todas as vacinas 

utilizadas no PNI constituem os calendários de vacinação, com exceção das vacinas utilizadas 

exclusivamente nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (Cries). Esses 

centros disponibilizam produtos para pessoas com especificidades clínicas que as tornam mais 

vulneráveis às doenças. 

Diante disso, percebe-se a importância do PNI para o controle e prevenção de doenças. 

Contudo, cabe ressaltar, que para garantia da qualidade do Programa, bem como para 

manutenção da eficácia das ações é importante que exista processos avaliativos, na tentativa 

de analisar para que se possa melhorar, replanejar ou manter ações que estão dando certo. 

A avaliação pode ocorrer em qualquer esfera do Programa, desde a fabricação dos 

imunobiológicos até a verificação da eficácia da vacina na população. Além disso, iniciativas 

nesse sentido, podem contribuir com a valorização do PNI. Sendo assim relevante sua 

avaliação nos diversos estados, bem como municípios do Brasil, na tentativa de identificar 

problemas, soluciona-los, ou até mesmos detectar ações que estejam ocorrendo de maneira 

satisfatória para que possam ser reproduzidas em outras realidades. 

 A análise ou avaliação do impacto provocado por uma atividade, ação ou programa 

tem o intuito de detectar se as intervenções realizadas produzem os efeitos esperados. Dessa 

maneira, em qualquer momento do trabalho (definição da política, planejamento e 

implementação) a análise pode ser realizada (BRASIL, 2001). 

 Diante disso, frente ao ressurgimento de novos casos de coqueluche nos últimos anos, 

tanto no Brasil como no mundo surge a necessidade de avaliar a efetividade da vacina contra 

coqueluche. Por alguns anos, acreditava-se que a coqueluche era uma doença controlada. 
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Profissionais de saúde, bem como cientistas achavam que em locais onde a cobertura vacinal 

era alta a incidência da doença estava sob controle (CARVALHO; PEREIRA, 2006). 

 No entanto, o que se percebe há alguns anos é que mesmo com a existência de 

programas de vacinação em massa e com taxas de cobertura vacinal elevadas, observa-se a 

circulação do agente etiológico da coqueluche (Bordetella pertussis) em nível mundial 

(AMIRTHALINGAM, 2013).  

 Vários fatores podem estar associados ao ressurgimento dessa afecção, dentre os quais 

podemos destacar a melhoria nos métodos diagnósticos, refletindo em um maior 

reconhecimento clínico e laboratorial; baixa eficácia da vacina; mudanças genéticas na 

população circulante do patógeno; perda progressiva da imunidade induzida pela doença ou 

vacina, bem como estudos acerca das respostas do sistema imune às doenças e vacinas 

(CARVALHO; PEREIRA, 2006; LEITE et al., 2012). 

 A coqueluche vem acometendo crianças não vacinadas, assim como adolescente e 

adultos que já não apresentam imunidade conferida pela vacinação prévia ou infecção natural. 

Crianças com menos de um ano apresentam o maior coeficiente de incidência e além disso, a 

letalidade da doença também é maior nesse grupo etário, especialmente os menores de seis 

meses de idade, os quais são acometidos por quase todos os óbitos por coqueluche (87%). 

Destacando-se que a fonte de transmissão à essas crianças, geralmente, tem sido seus 

parentes, em especial os pais e irmãos mais velhos (CARVALHO; PEREIRA, 2006; PERU, 

2000; WHO, 2010; BRASIL, 2010). 

 Acredita-se que anualmente ocorram em torno de 20 a 40 milhões de casos de 

coqueluche em todo o mundo, refletindo 295.000 óbitos e epidemias a cada 3-5 anos. Em 

2006, nas Américas, foram notificados 34.654 casos. No Brasil, desde 1995, os números de 

casos anuais não excedem 2.000, apresentando um coeficiente de incidência (CI) de 

1/100.000 habitantes, notificando em 2006, 797 casos (CARVALHO; PEREIRA, 2006; 

LEITE et al., 2012; PERU, 2000; ULL-GUTIÉRREZ, 2008). 

 De acordo com o Ministério da Saúde, no período de 2000 a 2010 foram confirmados 

11.103 casos de coqueluche. Com coeficientes de incidência de 0,9/100.000 habitantes para o 

ano 2000 e de 0,3/100.000 habitantes para o de 2010. Vale ressaltar que em 2011 o número de 

casos confirmados subiu para 2.210 (CI: 1,2/100.00 habitantes), caracterizando assim o 

significativo aumento da ocorrência do agravo. 

 O Rio Grande do Norte (RN), também, apresentou um expressivo aumento na 

notificação em 2011, perfazendo um total de 99 casos, ao contrário dos anos anteriores, que 
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desde 2007, o número de casos notificados não ultrapassou 66. Em 2015, segundo dados do 

Datasus, houve 74 casos confirmados no estado. 

 Sendo assim, frente a essa mudança de perfil epidemiológico da coqueluche, bem 

como a escassez de trabalhos nessa área, especialmente na América Latina, esta pesquisa 

levanta os seguintes questionamentos: qual a distribuição espacial dos casos confirmados de 

coqueluche no período de 2007 a 2015, no Brasil?; qual a tendência da série histórica das 

taxas de incidência da coqueluche no período de 2001 a 2015?; e qual a relação entre a 

utilização da vacina contra coqueluche e a ocorrência da doença, no estado do Rios Grande do 

Norte? 

 Logo, a importância dessa tese reside no fato de proporcionar uma atualização do 

conhecimento acerca da distribuição dos casos de coqueluche, de acordo com o lugar; 

possibilitar o levantamento de hipóteses, bem como formulação de inferências frente a 

efetividade dos programas de vacinação e identificação de falhas, caso existam, nas tentativas 

de controle da doença. 

Além disso, a realização desse trabalho é impactante, pois irá auxiliar na avaliação do 

Programa Nacional de Imunizações no estado do Rio Grande do Norte. Tendo em vista a 

magnitude nacional do PNI é fundamental que os vários munícipios do país busquem 

estratégias que possam avaliar e analisar o desempenho do programa, na tentativa de detectar 

entraves e replicar ações que estejam dando certo. 
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OBJETIVOS 

“Obstáculos são aqueles perigos que você vê quando tira os olhos do seu 

objetivo” (Henry Ford) 
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2 OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GERAIS:  

 

 Verificar a distribuição espacial dos casos confirmados de coqueluche no período de 

2007 a 2015, no Brasil; 

 Apresentar uma análise de tendência dos casos confirmados de coqueluche nos 

períodos de 2001 a 2015; 

 Verificar a associação entre a utilização de 5 doses da vacina contra coqueluche e a 

ocorrência da doença no estado do Rio Grande do Norte. 
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REVISÃO DE LITERATURA 

“A simplicidade é o último grau de sofisticação” 

(Leonardo da Vinci) 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 Aspectos da imunidade humana 

 

Imunidade caracteriza-se pela capacidade do sistema imunológico resistir a doenças 

especialmente, às doenças infecciosas. Esse sistema tem como funções primordiais prevenir 

infecções e erradicar processos infecciosos correntes. Além disso, as respostas imunológicas 

atuam impedindo o crescimento de alguns tumores, participam da depuração de células 

mortas e do início do reparo tecidual (ABBAS; LICHMAN; PILLAI, 2013). 

Os mecanismos de defesa do homem compreendem a imunidade inata e a imunidade 

adquirida. A primeira, constitui a linha de defesa primária contra as infecções e está presente 

nos indivíduos saudáveis. Através dela microorganismos podem ser impedidos de entrar no 

corpo e/ou podem ser eliminados rapidamente, caso consigam adentrar os tecidos do 

hospedeiro (ABBAS; LICHMAN; PILLAI, 2013). 

A imunidade adquirida é desenvolvida lentamente e é capaz de proporcionar uma 

defesa mais especializada e, portanto, mais eficaz contra as infecções. Esse mecanismo requer 

o aumento e a diferenciação de linfócitos em resposta ao agente agressor, antes de se tornar 

eficaz. A imunidade adquirida pode ser humoral ou celular (ABBAS; LICHMAN; PILLAI, 

2013). 

A imunidade celular é a defesa contra os microorganismos intracelulares e é mediada 

pelos linfócitos T. Salienta-se que a maioria dessas células reconhecem apenas antígenos 

proteicos. Sua ação pode ser aumentar a capacidade microbicida dos fagócitos, recrutar 

leucócitos para destruir patógenos e aumentar a função de barreira epitelial, além de destruir 

células infectadas por microorganismos inacessíveis aos anticorpos (ABBAS; LICHMAN; 

PILLAI, 2013). 

As células T CD4+ podem produzir resposta imune dos tipos Th1 e Th2. A resposta 

Th1 é direcionada ao combate de protozoários, bactérias intracelulares e vírus. Já o estímulo 

de Th2 está relacionado a defesa de helmintos e bactérias extracelulares (MACHADO et al, 

2004). 

A imunidade humoral é conduzida por proteínas, denominadas de anticorpos, os quais 

são produzidos pelos linfócitos B. Os anticorpos são secretados na circulação e nos líquidos 

da mucosas, ligando-se aos patógenos e/ou as toxinas microbianas, bloqueando a capacidade 

destes de infectar células do hospedeiro. As células B, bem como os anticorpos, podem 
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reconhecer uma diversidade de moléculas, tais como proteínas, carboidratos, ácidos nucleicos 

e lipídios (ABBAS; LICHMAN; PILLAI, 2013). 

A resposta imunológica adquirida possui as seguintes características: é específica, pois 

garante que antígenos diferentes provoquem respostas exclusivas; é diversificada, já que 

possibilita resposta do sistema imune a uma vasta variedade de antígenos; possui expansão 

clonal, a qual é reflexo do aumento do número de linfócitos antígeno-específicos para 

acompanhar a proliferação dos patógenos; é especializada, pois garante uma ótima resposta 

frente a diferentes tipo de microorganismos; possui capacidade de contração e homeostasia 

por  possibilitar que o sistema imunológico responda aos antígenos recentemente encontrados; 

não possui reatividade própria, por prevenir danos ao indivíduo durante resposta a anticorpos 

estranhos; e memória, a qual promove uma resposta acentuada a exposições repetidas aos 

mesmos antígenos (ABBAS; LICHMAN; PILLAI, 2013). 

Ao destacar a capacidade de memória, é importante salientar que a resposta dada a 

primeira exposição ao antígeno é resposta imunológica primária, sendo esta conduzida por 

linfócitos virgens. A resposta imunológica secundária é obtida através de encontros 

subsequentes com o mesmo antígeno e caracteriza-se por ser mais rápida, acentuada e eficaz 

em eliminar o agente agressor. Essa resposta resulta da ativação dos linfócitos de memória 

(ABBAS; LICHMAN; PILLAI, 2013). Logo, verifica-se a importância do estímulo 

imunológico por meio de várias doses de vacinas, o que irá permitir proteção duradoura 

contra infecções. 

Dessa forma, a imunidade desenvolvida por meio da imunização ou quando utilizada 

como terapia pode minimizar ou evitar a gravidade dos sintomas da doença, por meio do 

bloqueio da disseminação da bactéria, toxina bacteriana, vírus ou qualquer outro 

microorganismo para os órgãos-alvo. Além de ser capaz de agir efetivamente no local da 

infecção (MURRAY; ROSENTHAL; PFALLER, 2014). 

As vacinas clássicas podem provocar resposta imune contra infecção através de 

vacinas vivas ou vacinas mortas ou com subunidades inativadas. As vacinas inativadas 

requerem o uso de muitos antígenos para que possam causar efeito protetor. Essas vacinas, 

geralmente, provocam resposta imune limitada de anticorpos (resposta Th2) e mediada por 

células e usualmente necessitam ser administradas com adjuvantes (MURRAY; 

ROSENTHAL; PFALLER, 2014). 

Nesse sentido, as desvantagens das vacinas inativadas são: imunidade não é 

duradoura; a imunidade pode ser apenas humoral; o imunobiológico não provoca resposta IgA 

local; doses de reforço são necessárias e é necessário que se ministre doses maiores. A 
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maioria das vacinas contra bactérias protegem contra a ação das toxinas (MURRAY; 

ROSENTHAL; PFALLER, 2014). 

As vacinas vivas, geralmente, precisam que poucas doses ou dose única seja 

ministrada. Não necessitam da utilização de adjuvantes, estimulam boa resposta imune 

mediada por células e apresentam imunidade duradoura. Além de possuírem custo mais baixo 

que as vacinas inativadas (MURRAY; ROSENTHAL; PFALLER, 2014). 

Nesse sentido, programas de imunização eficazes, que adequem os vários tipos de 

vacinas existentes com sua realidade podem reduzir consideravelmente os custos com 

cuidados á saúde. Esse controle da doença ocorre devido, não só, a proteção dos indivíduos 

que se tornam imunes como também, através, da diminuição da quantidade de pessoas 

susceptíveis na população (MURRAY; ROSENTHAL; PFALLER, 2014). 

Contudo, ressalta-se que deficiências imunológicas, sejam elas inata (células 

fagocíticas disfuncionais e deficiência de complemento) ou adaptativa (problemas na 

produção de anticorpos e células T com função comprometida) associam-se fortemente com 

uma maior vulnerabilidade a infecções (MACHADO et al, 2004). 

 

3. 2 Coqueluche: definição e características 

 

 A coqueluche é uma doença causada pela Bordetella pertussis, bacilo gram-negativo, 

aeróbio, não esporulado, imóvel, pequeno, encapsulado e com fímbrias. No entanto, até o 

início do século XX, acreditava-se que a coqueluche era causada por um fungo. Em 1906, 

Bordet e Gengou, conseguiram isolar o patógeno e derrubar a crença da etiologia fúngica 

(BRASIL, 2014; LEDERMANN, 2004). 

 Historicamente, a Bordetella pertussis sempre foi difícil de isolar e cultivar, fato esse 

que dificultou a compreensão acerca da doença, bem como formas de tratamento. Além disso, 

a doença possui distintas nomenclaturas, a depender do país que a investigue. Nos Estados 

Unidos, a doença é denominada pertussis, na Espanha é conhecida como tos ferina, na França 

denomina-se coqueluche, e os ingleses a conhecem por whooping cough. No Brasil a 

coqueluche pode ser sinônimo de tosse comprida ou tosse convulsa (BRASIL, 2014; 

LEDERMANN, 2004). 

 A doença caracteriza-se por ser infecciosa aguda, possui alta capacidade de 

transmissão e apresenta distribuição universal. O agente etiológico tem afinidade pelo 

aparelho respiratório (traqueia e brônquios) e provoca crises de tosse seca. É uma doença 
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associada a uma considerável morbimortalidade infantil, podendo causar, em lactentes, 

grandes complicações e morte (BRASIL, 2014). 

A capacidade da B. pertussis causar doença e sua virulência estão associadas as suas 

estruturas de adesão e suas toxinas. Os fatores de adesão (hemaglutinina filamentosa, 

pertactina, fimbrias, dentre outros) relacionam-se com a adesão da bactéria às células ciliadas 

do trato respiratório e posterior proliferação. As toxinas provocam as manifestações clínicas, 

tanto locais, como sistêmicas, além de conferirem proteção à bactéria contra o sistema imune 

(WHO, 2015; PERU, 2000). 

 O home é o único reservatório natural e a transmissão ocorre através de gotículas 

provenientes de secreção da orofaringe, expelidas durante a fala, tosse ou espirros de 

indivíduos doentes em contato direto com pessoas susceptíveis. O período de incubação pode 

variar de 5 a 42 dias e o de transmissão abrange o 5
o
 dia após a exposição do doente até a 3

a
 

semana do início dos acessos de tosse, conhecidos como crises paroxísticas (BRASIL, 2014). 

 Todas as pessoas estão susceptíveis em adquirir a doença. Contudo, a imunidade pode 

ser conferida em duas situações: ao adquirir a doença ou por meio da vacinação. No Brasil, o 

esquema de vacinação contra coqueluche é feito com 3 doses da vacina pentavalente, aos 2, 4 

e 6 meses de idade e dois reforços com a DTP (tríplice bacteriana), aos 15 meses e 4 anos de 

idade. Ressalta-se que em ambos os casos a imunidade não é permanente. 

 A sintomatologia da doença é caracterizada por três fases subsequentes: fase catarral, 

fase paroxística e fase de convalescença. A primeira tem duração de uma a duas semanas e 

inicia com manifestações respiratórias e sintomas leves, que gradualmente evolui para surtos 

de tosse. A segunda fase é caracterizada por uma crise repentina, incontrolável, rápida e curta 

de tosse, chegando a cerca de cinco a dez tossidas em uma expiração. Outra característica 

dessa fase é o “guincho”, som que ocorre durante a inspiração, devido o estreitamento da 

glote (BRASIL, 2014; PERU, 2000). 

 Na fase de convalescença os paroxismos de tosse são substituídos pela tosse comum, 

essa fase pode se prolongar por até 3 meses. Pessoas com vacinação incompleta ou vacinados 

há mais de 5 anos não apesentam os sintomas clássicos da doença (paroxismos, guincho ou 

vômito pós-tosse) e sim uma tosse persistente (BRASIL, 2014). 

 O diagnóstico específico é realizado com o isolamento da bactéria, através da cultura 

de material colhido a partir da secreção nasofaríngea (padrão-ouro) ou pela técnica de reação 

em cadeia da polimerase (PCR). Esses métodos diagnóstico estabelecem o critério laboratorial 

de confirmação do caso. O critério clínico-epidemiológico caracteriza-se por todo caso 
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suspeito que teve contato com caso confirmado de coqueluche pelo critério laboratorial, 

durante a fase catarral e até 3 semanas após o início da fase paroxística (BRASIL, 2014). 

 O critério clínico é considerado para indivíduos menor de 6 meses que, independente 

do estado vacinal, apresente tosse há 10 dias ou mais associada a dois ou mais dos sintomas a 

seguir: tosse paroxística, guincho inspiratório, vômito após tossir, cianose, apneia e engasgo. 

Para os demais indivíduos considera-se, independente do estado vacinal, apresentar tosse há 

14 dias ou mais associada a dois ou mais dos sintomas a seguir: tosse paroxística, guincho 

inspiratório, vômito após tosse (BRASIL, 2014). 

 No que se refere ao tratamento e quimioprofilaxia, até 2005, a preferência era pelo uso 

da eritromicina, bastante eficaz, contudo, seu uso em crianças menores de 1 mês estava 

associado a síndrome de hipertrofia pilórica, a qual podia ocasionar morte. Além disso, possui 

sua adesão dificultada pela posologia (6 em 6 hora por 7 a 14 dias). Sendo assim, verificou-se 

que a azitromicina e a claritromicina possuem a mesma eficácia e podem ser utilizadas em 

menores de 1 mês, além de possuírem posologia mais tolerável. Em casos de contraindicação 

ao uso dessas, recomenda-se o sulfametoxazol + trimetropin (BRASIL, 2014).  

 

3.3 Epidemiologia da coqueluche 

 

A coqueluche consiste em uma importante causa de morbimortalidade infantil no 

mundo inteiro. Apesar da cobertura vacinal, a cada 3 ou 4 anos, surtos da doença são 

esperados devido o acúmulo de indivíduos susceptíveis na população. Nos Estados Unidos as 

taxas mais altas de incidência (157/100 mil hab.) ocorreram entre 1932 e 1941, sendo o 

número mais alto de casos (260.000) em 1934 (WHO, 2015; PERU, 2000).  

A vacina contra Pertussis se tornou mundialmente disponível por volta de 1950, 

porém, em 1976, alcançou-se os mais baixos níveis de incidência (0,47/100 mil hab.). 

Atualmente a Organização Mundial da Saúde (OMS) estima, por ano, a ocorrência de 300 mil 

óbitos, perfazendo uma letalidade em torno de 4,0% (BRASIL, 2016b; WHO, 2015; PERU, 

2000). 

No Brasil, devido a utilização das vacinas tetravalente e DTP, desde a década de 1990, 

observou-se uma importante redução na taxa de incidência da coqueluche, a qual era de 10,6/ 

100 mil hab. com cobertura vacinal de 70%. Com o aumento da cobertura vacinal para 95% e 

100% em 1998 e 2000, a incidência caiu para 0,9/100 mil hab., alcançando 0,32/100 mil hab. 

em 2010 (BRASIL, 2014).  
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No entanto, em 2011, verificou-se um aumento no número de casos da doença, 

ultrapassando o limite superior esperado do diagrama de controle, padrão esse que se manteve 

nos anos subsequentes. Assim a reemergência da coqueluche ocorreu da semana 

epidemiológica (SE) 30 de 2011 até a SE 33 de 2014. Em 2015 foram confirmados 2.955 

casos, caracterizando uma taxa de incidência de 1,5/100 mil hab., no Brasil, e no Rio Grande 

do Norte, a taxa de incidência foi de 2,0/100 mil hab. (BRASIL, 2016b; BRASIL, 2014). 

A vacinação é a maneira mais eficaz de controlar a coqueluche. Mais de 80 estratégias 

de vacinação contra coqueluche são utilizadas mundialmente. Essas diferenças incluem os 

componentes da vacina, os tipos de vacina (células inteiras ou acelular) e até mesmo o 

esquema vacinal em que as séries primárias podem ser agendadas para 6, 10 e 14 semanas; 2, 

3 e 4 meses; 3, 4, e 5 meses; 2, 4 e 6 meses, com posteriores reforços (WHO, 2015). 

No Brasil, a estratégia busca proteger os menores de 1 ano de idade, por ser nessa 

faixa etária que a doença se manifesta de forma mais grave e letal. As vacinas de células 

inteiras são as de escolha em nosso país. Contudo, menores de 7 anos, sob condições 

especiais, gestantes e profissionais de saúde em unidades neonatais podem fazer uso da vacina 

acelular – dTpa (BRASIL, 2016b). 

 

3.4 Programa de combate à coqueluche 

 

 O Programa Nacional de Imunização, foi instituído em 1973, através da Portaria n
o 

311 de 09 de novembro. Contudo, sua formalização ocorreu em 1975. O primeiro Calendário 

Básico de Vacinação do país, começou a vigorar em 1977 e normatizou a obrigatoriedade de 

quatro vacinas no primeiro ano de vida, sendo elas:  vacina Bacilo Calmette Guerin (BCG); a 

vacina oral poliomielite (VOP); a vacina Difteria, Tétano e Coqueluche (DTP); e a vacina 

contra sarampo (BRASIL, 2013; BRASIL, 2016a). 

 Vale ressaltar, que apesar da criação do PNI, na década de 1970, várias ações de 

vacinação ocorreram no Brasil, desde o século XIX, o que contribuiu com a melhoria do 

perfil epidemiológico do país, no que diz respeito à diversas doenças infectocontagiosas. 

Nesse tocante, verificou-se a eliminação da varíola, a interrupção da transmissão da 

poliomielite e do sarampo autóctone, dentre outros avanços (BRASIL, 2013). 

A Lei nº 6.259, de 30 de outubro de 1975, regulamentada pelo Decreto nº 78.231 de 

12 de agosto de 1976, institucionaliza o PNI, definindo competências, as quais são 

consideradas até os dias atuais, quais sejam (BRASIL, 2003): 
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 Implantar e implementar as ações do Programa, relacionadas com as vacinações de 

caráter obrigatório; 

 Estabelecer critérios e prestar apoio técnico e financeiro à elaboração, implantação e 

implementação do programa de vacinação (...); 

 Estabelecer normas básicas para a execução das vacinações; 

 Supervisionar, controlar e avaliar a execução das vacinações no território nacional 

(...); 

 Centralizar, analisar e divulgar informações referentes ao PNI. 

 

Além disso, o PNI objetiva também, contribuir com o controle de outros agravos, 

coordenando o suprimento e a aplicação de imunobiológicos indicados para situações ou 

grupos populacionais específicos (BRASIL, 2003). 

Ressalta-se que ao longo do tempo ocorreram mudanças no perfil gerencial do 

Programa, em que a descentralização passou a ser um fator importante a se considerar, o que 

refletiu na integração entre os níveis de governo municipal, estadual e federal. Esses discutem 

em conjunto, normas, definições, metas e resultados, o que reflete em uma melhor 

operacionalização e modernização de sua infraestrutura (BRASIL, 2003). 

Sendo assim,  

torna-se cada vez mais evidente, no Brasil, que a vacina é o único meio para 

interromper a cadeia de transmissão de algumas doenças imunopreveníveis. O 

controle das doenças só será obtido se as coberturas alcançarem índices homogêneos 

para todos os subgrupos da população e em níveis considerados suficientes para 

reduzir a morbimortalidade por essas doenças. Essa é a síntese do Programa 

Nacional de Imunizações, que na realidade não pertence a nenhum governo – 

federal, estadual ou municipal. É da sociedade brasileira (BRASIL, 2003, p. 25). 

 

Destaca-se que as grandes vitórias do PNI foram a implantação de ações nacionais de 

vacinação e a garantia de incorporação de novas vacinas.  O calendário nacional de vacinação, 

com oferta gratuita para toda população, é um dos mais completos do mundo. O PNI passou 

de um programa específico para crianças para um programa mais amplo, o qual abrange toda 

a população. Caracteriza-se por uma ação de governo, que traz em seu cerne a inclusão social, 

na medida em que assiste qualquer pessoa, em qualquer local do Brasil (BRASIL, 2003). 

Diante desse contexto, o PNI brasileiro é considerado como referência mundial por 

entidades internacionais como a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), a qual é 

braço da OMS. Por comprovada competência o PNI realizou campanhas de vacinação no 

Timor Leste, ajudou nos programas de imunizações da Palestina, Cisjordânia e Faixa de Gaza. 

Além disso, o Programa foi solicitado a promover cursos no Suriname. Estabeleceu 
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cooperação técnica com os Estados Unidos, México, Guiana Francesa, Argentina, Paraguai, 

dentre outros países (BRASIL, 2003). 

Em nível nacional, consideram-se especialmente importantes duas providências 

tomadas pelo PNI, quais sejam: a criação, em 1991, do Comitê Técnico Assessor em 

Imunizações (CTAI) e em 1993, a implantação dos Cries (BRASIL, 2003).  

Os Cries caracterizam-se por serem unidades de vacinação públicas e gratuitas, as 

quais oferecem mediante prescrição médica, imunobiológicos específicos para indivíduos em 

condições especiais. Já o CTAI, tem por finalidade assessorar o Ministério da Saúde na 

identificação de prioridades, planejamento de diretrizes nacionais nas áreas de pesquisa, 

produção, aquisição, distribuição, bem como utilização de imunobiológicos, com base em 

avaliações sistemáticas e em dados técnico-científicos atualizados (BRASIL, 2003). 

 No que tange a coqueluche, desde a década de 1970 a principal estratégia de combate 

a essa afecção é a vacinação por meio da vacina DTP. Posteriormente, as séries primárias (3 

primeiras doses em menores de 1 ano de idade) passaram a ser realizadas com as vacinas 

Tetravalente, em fevereiro de 2002 e Pentavalente, em agosto de 2012. Os reforços com a 

vacina DTP foram implantados em 2001 e recentemente, a partir de 2014, recomenda-se uma 

dose de dTpa para gestantes e trabalhadores de saúde de unidades neonatais (BRASIL, 2013; 

BRASIL, 2016b).  

 Em termos mundiais, as vacinas de células inteiras contra coqueluche foram 

amplamente introduzidas nos países industrializados, na metade do século XX e fazem parte 

do Expanded Programme on Immunization (EPI), desde 1974. Contudo, países 

desenvolvidos, a começar pelo Japão, em 1981, vem substituindo as vacinas de células 

inteiras pelas vacinas acelulares devido estas estarem associadas a uma menor ocorrência de 

efeitos adversos (WHO, 2015). 

 Os métodos de produção das vacinas de células inteiras variam bastante e, em vista 

disso, os tipos de vacinas são heterogênios. No entanto, todas essas vacinas são combinadas 

com os toxóides tetânicos e diftéricos, e não estão na rotina de uso de crianças mais velhas, 

devido sua característica de reatogenicidade (WHO, 2015). 

 Essas vacinas estão licenciadas para que seu uso se inicie, pelo menos, a seis semanas 

de idade. Além disso, as indústrias recomendam a utilização de três doses, na série primária, 

com um intervalo de 4 semanas entre as doses. Em algumas situações também é indicado o 

uso de doses de reforço e seu armazenamento de ser a temperaturas entre 2 e 8
0
C (WHO, 

2015). 



22 
 

 Em relação a efetividade, ensaios cínicos demonstram que uma alta efetividade não 

necessariamente reflete altos níveis de anticorpos detectados. Além disso, os vários tipos de 

vacinas podem induzir respostas imunes diferenciadas. O aumento do número de doses e um 

bom intervalo entre as mesmas podem estar relacionados ao aumento da duração da 

imunidade. Já eficácia da vacina pode variar de 46% a 92% e os critérios estabelecidos para 

definir a doença pode afetar essa eficácia (WHO, 2015). 

 No que se refere a vacina acelular, esta contém diferentes tipos de antígenos 

purificados. Os diferentes tipos de vacinas podem diferir em relação aos tipos de antígenos 

utilizados, bem como em relação a concentração dos mesmos, tipos de clones da bactéria, 

métodos de purificação e desintoxicação. A exata contribuição de cada tipo de antígeno, 

ainda, é incerta, no que se refere a proteção conferida (WHO, 2015). 

 É recomendada a aplicação de 3 doses da vacina, nas séries primárias e mais um ou 

dois reforços posteriormente. Assim como no caso das vacinas de células inteiras, existe uma 

variedade de calendários vacinais, a depender do país (WHO, 2015). 

 Ressalta-se que para que o sistema imunológico seja adequadamente sensibilizado, é 

necessário completar a série primária de vacinação, independente do tipo de vacina. Além 

disso, a aplicação de reforços subsequentes tem mostrando um aumento da duração da 

imunidade contra pertussis (WHO, 2015).  

 

3.5 Cobertura vacinal: algumas considerações 

 

 A cobertura vacinal é avaliada através do método administrativo, em que é realizada a 

análise das informações obtidas no sistema de registro de informações de saúde. Para o 

cálculo da cobertura é utilizada a fórmula, onde no numerador tem-se o registro das doses 

administradas e no denominador as estimativas da população (FUNASA, 2001; TEIXEIRA; 

MOTA, 2010). 

 Erros na estimativa da população, deslocamento de indivíduos, migrações e registro 

das doses aplicadas pode refletir em valores de cobertura acima de 100%. Alerta-se que altas 

coberturas, tais como 95%, pode-se constituir em risco, na medida que os 5% não cobertos 

façam parte de um mesmo território. Estes seriam indivíduos susceptíveis capazes de 

estabelecer um surto de uma dada doença. Logo, necessidade de obtenção de indicadores de 

cobertura mais precisos é apontada, na tentativa de que se possa subsidiar o planejamento de 

ações de controle mais efetivas (DOMINGUES; TEIXEIRA, 2013; TEIXEIRA; MOTA, 

2010). 
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 No Brasil, estudos apontam que, de maneira geral, as coberturas vacinais são elevadas. 

Contudo, não se apresenta de forma uniforme entre os diferentes níveis socioeconômicos, 

sendo menores tanto em populações de alta como de baixa renda. Além disso, outro estudo, 

observou que nas capitais do Nordeste coberturas baixas foram identificadas em camadas 

sociais com as melhores condições de vida (DOMINGUES; TEIXEIRA, 2013; QUEIROZ et 

al., 2013). 

 Estudo realizado nas capitais do nordeste brasileiro demonstrou que São Luís 

apresentou taxas de cobertura vacinal abaixo de 80% em praticamente todos os estratos 

sociais, considerando vários imunobiológicos. Além disso, os autores perceberam que, de 

acordo com as metas preconizadas pelo PNI, a proporção de crianças vacinadas é baixa na 

faixa etária de maior risco. No Rio Grande do Sul, a partir do ano 2011, verificou-se que taxas 

crescentes e elevadas de cobertura vacinal não se refletiram em diminuição da notificação e 

confirmação de casos de coqueluche (QUEIROZ et al., 2013; TREVIZAN; COUTINHO, 

2008). 

 Frente a essas incoerências, pesquisadores questionam qual seria a cobertura vacinal 

real para uma determinada população. Fatores como diferença entre cobertura calculada por 

criança e cobertura por vacina; relação entre doses aplicadas e doses corretas; relação entre 

dados de produção e doses aplicadas; adesão ao programa; além de diferenças pertencentes as 

peculiaridades de estados e municípios podem ser considerados para que tenhamos dados de 

cobertura mais fidedignos (MORAES et al., 2003). 

 Os autores ainda acrescentam que a cobertura real é resultado de vários aspectos, tais 

como: o cálculo se embasar na quantidade de indivíduos que receberam o esquema completo; 

doses aplicadas coerentes com a idade e os intervalos; adesão ao programa sem abandono 

entre a primeira e as demais doses, ou entre as diferentes vacinas; considerar as diferenças nos 

estratos populacionais , além do valor médio referente ao conjunto da população; e por fim, as 

informações para o cálculo de adesão devem ter como fonte as cópias das cadernetas de 

vacinação dos serviços de saúde ou a realização de inquéritos domiciliares (MORAES et al., 

2003). 

 

3.6 Estudos acerca da vacina contra coqueluche 

 

 Estudo de caso-controle, realizado com dados do Sinan (Sistema de Informação de 

Agravos Notificáveis), no período de 2007-2011, apontou que o esquema vacinal incompleto 

aumenta as chances de adoecimento por coqueluche. Nas idades em que não se espera que a 
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criança tenha esquema completo de vacinação (0 a menores de 6 meses), o número de doses 

recebidas da vacina não influenciou a chance de se adoecer por coqueluche (WILLEMANN, 

2014). 

 No entanto, entre 7 e 12 meses de idade, o mesmo estudo traz que, nessa faixa etária, a 

chance de adquirir coqueluche é maior quando a criança recebeu uma dose da vacina quando 

o esperado eram três doses. Além disso, entre 7 e 15 anos de idade, a chance de adoecimento 

foi 60% maior naqueles que receberam apenas uma dose de reforço, quando duas eram 

esperadas (WILLEMANN, 2014). 

 De acordo com o registro epidemiológico da OMS, dados diretos acerca da efetividade 

da vacina de células inteiras contra coqueluche, ainda, não estão disponíveis. Em resumo, os 

estudos disponíveis abordam a efetividade da vacina comparando diferentes esquemas 

vacinais (WHO, 2015). 

 Estudo realizado no Rio Grande do Sul, com dados do Sinan, no período de 1995 a 

2004, mostrou que apesar de índices elevados de cobertura vacinal, observou-se, a partir do 

ano 2000, um aumento progressivo da notificação, bem como confirmação de casos de 

coqueluche. Salienta-se que taxas elevadas de cobertura vacinal não reflete o mesmo 

percentual de crianças que estejam com o esquema vacinal completo (TREVIZAN; 

COUTINHO, 2008). 

 Constata-se uma escassez de pesquisas no que se refere ao objeto de estudo dessa tese. 

As pesquisas, em sua grande maioria, retratam as diferenças existentes entre as vacinas de 

células inteiras e vacinas acelulares, no que tange eficácia e principalmente reatogenicidade. 

 Outro ponto a se destacar é que estudos realizados nos grandes centros focam a vacina 

acelular, tendo em vista vários países desenvolvidos optarem por seus esquemas de vacinação 

utilizarem vacinas acelulares, fato esse que dificulta a comparação com estudos brasileiros, 

cujo esquema básico de vacinação faz uso de vacinas com células inteiras. Além disso, no 

Brasil, também constata-se a pouca realização de estudos no que se refere a efetividade da 

vacina contra coqueluche, limitando-se a estudos de cobertura vacinal. 
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METODOLOGIA 

“Os planos bem elaborados levam à fartura” 

(Provérbios 21:5) 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Estudo Ecológico 

 O desenho ecológico caracteriza-se por ser um estudo de agregado de indivíduos e sua 

unidade de análise é uma população ou grupo de pessoas pertencentes a uma área geográfica 

definida. A realização desse tipo de estudo ocorre por meio da articulação de bases de dados 

referentes a grandes populações (MEDRONHO, 2009). 

 O estudo ecológico em questão é do tipo exploratório, o qual buscará identificar 

padrões espaciais de eventos, tais como a taxa de incidência da coqueluche e cobertura 

vacinal, na tentativa de compará-las entre si. Para verificação da espacialidade desses eventos 

e de possíveis formações de aglomerados (clusters), optou-se por realizar uma análise de 

distribuição espacial por meio da Divisão Urbano-Regional. 

 A Divisão Urbano-Regional é o produto final do Projeto Regiões de Influência das 

Cidades (REGIC), o qual buscou combater o dilema de reduzir desigualdades sociais, 

mantendo a diversidade ambiental, cultural e econômica, considerando assim, as diferenças 

existentes no território nacional (IBGE, 2013). 

 Essa divisão apresenta um recorte em três distintos níveis escalares que abarca todo o 

território nacional. Nessa proposta, cada região criada é contígua e cada município pertence a 

uma única unidade territorial. Sendo assim, tem-se uma visão regional do Brasil a partir dos 

fluxos articulados de sua rede urbana, o que significa que seus limites não ficam restritos a 

rede urbana (IBGE, 2013). 

 A identificação e delimitação dos novos desenhos regionais denomina-se Regiões de 

Articulação Urbana (RAU) e seu conceito está atrelado à compreensão das transformações 

socioespaciais que ocorrem no país. As três escalas de referência das regiões são: Regiões 

Ampliadas de Articulação Urbana, Regiões Intermediárias de Articulação Urbana e Regiões 

Imediatas de Articulação Urbana (IBGE, 2013). 

 A escala mais abrangente é formada por 14 Regiões Ampliadas de Articulação 

Urbana, estas estão relacionadas com a geografia traçada pelos fluxos socioeconômicos no 

processo contínuo de estruturação do território nacional. Dessa forma, essas 14 regiões 

refletem o comando das principais cidades do território nacional, diluindo assim, as fronteiras 

dos 26 estados e a do Distrito Federal (IBGE, 2013). 

 As Regiões Intermediárias de Articulação Urbana possuem 161 regiões e resulta da 

divisão das regiões Ampliadas. Possuem centros urbanos nos níveis de Capital Regional A, B 

e C, além do Centro sub-regional A, compondo regiões com centralidade mediana. Essas 
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regiões são capazes de polarizar um grande número de municípios no atendimento a bens e 

serviços de alta complexidade (IBGE, 2013). 

 As Regiões Imediatas de Articulação Urbana constituem 482 regiões, a partir da 

subdivisão das Regiões Intermediárias de Articulação Urbana. São formadas por Centros sub-

regionais A e B e por Centros de zonas A e B, possuindo centralidade definida, de acordo 

com a intensidade e presença de atividades e produtos de menor complexidade (IBGE, 2013).  

 Suas ligações refletem a acessibilidade e capacidade em atender a demandas de 

espectro mais restrito. Relacionam-se, principalmente, a área vivida pela população e seu 

deslocamento cotidiano para fornecimento e busca de bens e serviços do dia-a-dia (IBGE, 

2013). Por esse motivo, essas regiões foram a de escolha como unidade de análise do trabalho 

em questão, tendo em vista, as questões relativas ao adoecer, bem como a execução de 

medidas preventivas se firmarem no âmbito cotidiano do indivíduo. 

 Além disso, a opção por trabalhar com RAU em detrimento dos municípios se deu 

pelo fato de se poder amenizar possíveis distorções em relação as taxas de incidência da 

doença em munícipios que tem uma população menor quando comparados a outros de maior 

população. Essa superestimativa da incidência pode ser controlada com a composição de 

regiões, as quais terão populações equilibradas, prevenindo assim, uma grande variabilidade 

dos dados. 

 A análise espacial foi utilizada para comparar a taxa de incidência da coqueluche, em 

todas as faixas etárias, entre os períodos de 2007 a 2010 (período 1) e 2011 a 2015 (período 

2), tendo em vista o relevante aumento do número de casos da doença no ano de 2011.  

 A taxa de incidência foi construída a partir do número de casos de coqueluche 

(numerador), dos períodos em questão, considerando a população do ano de 2010 para 

compor o denominador, no caso do período 1. Como denominador do período 2 optamos por 

selecionar a população do ano de 2013, tendo em vista a população de 2010 não representar 

adequadamente a população dos anos subsequentes, o que poderia gerar taxas 

superestimadas). As informações acima foram coletadas na base de dados do Sinan e do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

 A espacialização dos dados para comparar incidência de coqueluche com a cobertura 

vacinal foi realizada considerando o período 2013-2015, na faixa etária de 5 a 9 anos, por 

considerar que nesse período a criança já poderia está devidamente imunizada por ter 

recebido as 5 doses da vacina contra coqueluche, como preconizado pelo Ministério da Saúde. 

Além disso, a faixa etária escolhida ainda pode garantir uma boa imunidade, haja vista a 

última dose da vacina ser recebida a partir dos quatro anos de idade. 
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 Sendo assim, tanto para o cálculo da taxa de incidência como para o da cobertura 

vacinal, também foi utilizado como população de referência (denominador) a do ano de 2010. 

O numerador da taxa de incidência foram os casos confirmados de coqueluche no referido 

período e para a cobertura vacinal o número de doses aplicadas da vacina DTP (Tetra/Penta) 

para a referida faixa etária. Essas informações foram coletadas na base de dados do Sinan, 

PNI e IBGE. 

 Para verificação da distribuição da taxa de incidência da coqueluche, nos períodos 

estudados, estabeleceu-se, a partir de critérios teóricos e estatísticos, a subdivisão das taxas 

em 5 partes. Sendo elas: < 1/100.000 hab.; 1-5,99/100.000 hab.; 6-10,99/100.000 hab.; 11-

16,99/100.000 hab.; >17/100.000 hab. A primeira parte considerou-se taxas abaixo de 

1/100.000 hab. pois representa uma faixa em que a literatura traz como controle da doença a 

partir da utilização das vacinas. As demais faixas foram estabelecidas por distribuição dos 

dados. 

 Em relação a cobertura vacinal o critério de subdivisão partiu de 95% de cobertura, ou 

mais, como sendo considerada uma cobertura ideal pela literatura, para o tipo de vacina 

estudada. As demais subdivisões foram estabelecidas estatisticamente. 

 Ressalta-se que os mapas são apresentados em escala de cinza, em que o pior desfecho 

sempre é representado pela cor mais escura e o melhor desfecho representado pela cor mais 

clara. No trabalho em questão os piores desfechos são a faixa que representa as maiores taxas 

de incidência da doença e as menores taxas de cobertura vacinal. 

 O valor de Moran foi considerado para avaliar a dependência espacial do evento. Esse 

valor está relacionado com a magnitude da autocorrelação, ou seja, se é alta ou baixa. Valores 

de p (< 0,05) significativamente estatístico já indicam que existe uma autocorrelação. 

 Toda a análise foi realizada no programa Terraview com o auxílio da técnica de 

linkage para se articular registros provenientes de base de dados diferentes. A discussão frente 

aos achados dar-se-a por meio de diálogos com a literatura pertinente, a qual abrange manuais 

técnicos, bem como pesquisas alinhadas ao objeto de estudo em questão. 
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4.2 Análise de Tendência 

 

 Uma série histórica é caracterizada por uma sequência de dados, distribuídos em 

intervalos de tempo regulares, durante um período específico (LATORRE; CARDOSO, 

2001). Para verificar a tendência da série, ou seja, identificar como os dados se comportam ao 

longo do tempo. (decresce, estabiliza ou cresce), optamos por utilizar o ajuste de uma função 

polinomial no tempo, utilizando-se assim modelos de regressão polinomial, tendo em vista 

seu poder estatístico, fácil elaboração e interpretação. 

 De acordo com Latorre & Cardoso (2001), na regressão polinomial a variável 

dependente (Y) são os valores da série e a variável independente (X) são os períodos do 

estudo. No presente trabalho considera-se como variável dependente as taxas de incidência da 

coqueluche (razão entre o número de casos de coqueluche em um dado ano e a estimativa da 

população daquele mesmo ano, multiplicado por 100000). Ambas informações foram 

coletadas na base de dados do Datasus. 

 A variável independente foram os anos de 2001 a 2015, tendo em vista ser o período 

que tínhamos a estimativa da população disponível. Primeiramente, para se verificar a 

tendência faz-se o diagrama de dispersão Zt (Y) em relação ao tempo, para verificar qual a 

função que melhor se adequa a trajetória do processo - linear, parábola, exponencial, dentre 

outros (LATORRE; CARDOSO, 2001). 

 É recomendado transformar a variável período em variável período-centralizada, 

sendo esta o período menos o ponto médio da série histórica. Esse processo busca evitar a 

colinearidade entre os termos da equação de regressão (LATORRE; CARDOSO, 2001). O 

ponto médio dessa série histórica foi 2008. 

 O primeiro modelo testado foi o de regressão linear simples (Y=ß0+ ß1X), 

posteriormente testou-se o modelo de segundo grau (Y= ß0+ ß1X+ ß 2X
2
) e por último o 

modelo de terceiro grau (Y= ß0+ ß1X+ ß2X
2
+ ß3X

3
). Considerou-se como melhor modelo, 

aquele que conseguisse explicar sua adequação, através da força de ajuste da reta, pelo 

coeficiente de determinação (R
2
) e que apresentou maior significância estatística (p<0,05). 

Sendo assim, o modelo que mais representou esse trabalho foi o de segundo grau. 

 Logo, Y= ß0+ ß1X+ ß2X
2
, onde Y = coeficiente padronizado, B0 = coeficiente médio 

do período, ß1 e ß2 = incremento anual médio e X = ano – 2008. 
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4.3 Estudo Comparativo 

 

 Estudo de abordagem quantitativa, o qual buscou verificar a existência de associação 

entre a utilização de 5 doses da vacina contra coqueluche (esquema completo) e a ocorrência 

ou não da doença. 

 A coleta de dados ocorreu através da análise das fichas de investigação da coqueluche 

(Anexo 1) do estado do Rio Grande do Norte, do período de 2011 a 2014, o que representou 

uma população de 1252 notificações.  

 Foi estabelecido como critério de inclusão a confirmação do caso de acordo com os 

critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde, sendo excluídos aqueles cujas fichas não 

encontravam-se devidamente preenchidas ou que estivessem com algum tipo de dúvida que 

comprometesse a coleta dos dados. 

 A fim de se controlar variáveis que pudessem influenciar de forma direta e expressiva 

o desfecho decidiu-se trabalhar com indivíduos pertencentes a faixa etária de 4 a 10 anos de 

idade e que tivessem recebido as 5 doses da vacina contra coqueluche. 

 Nesse sentido, ao se considerar todos os tipos de critérios diagnósticos tem-se uma 

população de 68 notificados. Contudo, considerando os casos laboratorialmente confirmados 

e os critérios acima estabelecidos a população final do estudo totalizou 23 indivíduos.  

 As variáveis de interesse que foram selecionadas no referido estudo estão apresentadas 

no quadro que segue: 
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Quadro 1 - Variáveis do estudo 

VARIÁVEL TIPO/CLASSIFICAÇÃO DEFINIÇÃO 

Ocorrência de coqueluche Dependente (qualitativa nominal) 

Caso laboratorialmente 

confirmado de coqueluche 

(cultura) e por critérios 

clínicos/epidemiológicos. 

Estado Vacinal 
Independente (qualitativa 

nominal) 

- Imunizado (indivíduo que 

recebeu a vacinação de rotina 

preconizada pelo Ministério da 

Saúde*); 

- Não Imunizado (indivíduo que 

nunca recebeu dose do esquema 

de rotina para coqueluche ou com 

esquema vacinal incompleto – 

menos de 5 doses) 

* Ministério da Saúde preconiza a administração de 3 doses da vacina Pentavalente,  a partir de 2 meses de vida, 

com intervalo de 60 dias entre as doses. Doses subsequentes da vacina DTP deverão ser aplicadas aos 15 meses 

(1º reforço) e aos 4 a 6 anos de idade (2º reforço). 

    

O projeto de pesquisa foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Universitário Onofre Lopes – HUOL/UFRN, em conformidade com as diretrizes da resolução 

466/12 que norteia a realização de pesquisas envolvendo seres humanos no Brasil, obtendo 

parecer favorável, cujo número é 493.842 (Anexo 2). 

No intuito de se obter autorização para realização da pesquisa e publicação do estudo 

foi encaminhada uma carta de anuência junto a Secretaria Estadual de Saúde do RN para que 

se pudesse ter acesso as fichas de investigação da coqueluche do período de 2011 a 2014, 

tendo em vista o ressurgimento acentuado do agravo a partir de 2011 (Apendica 1). 

 As informações adquiridas através do sistema de informação em saúde foram 

trabalhadas em planilhas e tratadas através do uso da estatística descritiva e inferencial. 

Considerando as características das variáveis utilizou-se o teste exato de Fisher para testar a 

existência de associação entre a doença e o fator estudado e verificar se as variáveis são 

independentes. 

Os dados foram discutidos e analisados a partir de fundamentação teórico-metodológica 

pertinentes relacionadas 
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RESULTADOS 

“Dois homens olham pela mesma janela. Um vê a lama. O outro vê as 

estrelas” (Frederich Langbridge)  
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5 RESULTADOS 

 

 Ao se comparar as taxas de incidência da coqueluche nos períodos de 2007 a 2010 

(período 1) e 2011 a 2015 (período 2), observa-se que houve um aumento da incidência da 

doença no segundo período, visualizado a partir do escurecimento do mapa na Figura 2. 

 O resultado do Moran foi 0,028 (p = 0,12) no período 1, indicando uma não 

ocorrência de dependência espacial do evento, o que significa a presença de uma distribuição 

espacial aleatória (Figura 1).  

 Contudo entre 2011 e 2015 a coqueluche mostrou-se incidente em todo território 

nacional, com a formação de alguns clusters nas Regiões de Articulação Urbana situadas nas 

regiões Norte (baixo-baixo) e Sudeste (alto-alto), com valores de Moran = 0,303 e p = 0,01 

(Figuras 2 e 3). 

 

  

Figura 1 - Distribuição espacial das taxas de incidência da coqueluche, no período de 2007 a 

2010, por Regiões Imediatas de Articulação Urbana, Brasil. 

 

 

 

 

Moran= 0,028 

p= 0,12   
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Figura 2 - Distribuição espacial das taxas de incidência da coqueluche, no período de 2011 a 

2015 por Regiões Imediatas de Articulação Urbana, Brasil. 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moran= 0,303 

p= 0,01 
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Figura 3 - Clusters das taxas de incidência da coqueluche, no período de 2011 a 2015 por 

Regiões Imediatas de Articulação Urbana, Brasil. 

 

 

 

 

Comparando-se a taxa de incidência de coqueluche no período de 2013 a 2015 na 

faixa etária de 5 a 9 anos com a cobertura vacinal para vacina contra coqueluche (DTP), no 

mesmo período e faixa etária, observa-se altas taxas de incidência da doença tanto em locais 

de baixa cobertura vacinal como em locais com coberturas vacinais consideradas adequadas 

(Figura 4 e Figura 5). Nas duas variáveis verificamos a existência de dependência espacial, 

pois obteve-se valores de Moran estatisticamente significativos. O Moran para taxa de 

incidência foi de 0,203 e o da cobertura vacinal 0,355. 
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Figura 4 - Distribuição espacial das taxas de incidência da coqueluche, no período de 2013 a 

2015, na faixa etária de 5 a 9 anos, por Regiões Imediatas de Articulação Urbana, Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moran= 0,203 

p= 0,01 
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Figura 5 - Distribuição espacial da cobertura vacinal da coqueluche, no período de 2013 a 

2015, na faixa etária de 5 a 9 anos, por Regiões Imediatas de Articulação Urbana, Brasil. 

 
 

 

 

 A análise da série histórica demonstrou que houve tendência a um aumento 

estatisticamente significativo na taxa de incidência de coqueluche (Gráfico 1), com um 

coeficiente médio do período 0,728 e incremento anual médio de 0,190 e 0,026 ao ano. 

Assim, temos a seguinte equação explicativa do modelo Y= 0,728 + 0,190 + 0,026, em que R
2
 

= 0,60, com p = 0,04. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moran= 0,355 

p= 0,01 
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Gráfico 1 - Taxas de incidência da coqueluche por 100 mil habitantes. Brasil, 2001 a 2015. 

 

 

 

 

Em relação ao estudo comparativo verifica-se, na Tabela 1, que o número de casos 

confirmados laboratorialmente é maior tanto entre os indivíduos que foram vacinados como 

nos que não foram vacinados, o que refletiu em um resultado estatisticamente não 

significativo.  

 

 

Tabela 1 - Distribuição de indivíduos de 4 a 10 anos de idade com diagnóstico laboratorial 

para coqueluche segundo condição de imunização. 

  

  

 

 

 

 

 

 

A Tabela 2 considera todos os tipos de critérios diagnósticos. No entanto, os 

resultados se mostraram semelhantes aos apresentados anteriormente.  
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 Condição   

 Caso Controle Total p-valor 

Imunizado         n (%) n (%)   

Não 12 (80)  3 (20) 15  0,621* 

Sim  5 (62,5)  3 (37,5) 8   

Total 17 6   

*Fisher     
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Tabela 2 Distribuição de indivíduos de 4 a 10 anos de idade com diagnóstico laboratorial, 

clínico e clínico-epidemiológico para coqueluche segundo condição de imunização. 

 

 

  

 Condição   

 Caso Controle Total p-valor 

Imunizado     

Não 36 (72,0%)  14 (28) 50  0,527* 

Sim  15 (83,3%)  3 (16,7) 18   

Total 51 17   

*Fisher      
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DISCUSSÃO 

“Porque não há nada oculto, senão para ser revelado, e nada escondido 

senão para ser trazido à luz” (Marcos 4:22) 
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6 DISCUSSÃO 

 

 O aumento do número de casos de coqueluche, no Brasil, foi notoriamente verificado 

no presente estudo. Até 2010 a taxa de incidência não chegava a 1 por cem mil habitantes. 

Contudo, nos anos subsequentes, pudemos até observar um aumento 4 vezes maior do número 

de casos da doença. Verificou-se, também que os casos se distribuíram por todo país, 

independente das metas de cobertura vacinal terem sido alcançadas. 

 Ressalta-se que a ocorrência da doença foi identificada em indivíduos que possuíam 

registros de vacinação com todas as doses (cinco) preconizadas pelo Ministério da Saúde. 

Contudo, ressalta-se que por trás de uma boa resposta imunológica reside questões como 

cumprimento adequado das normas de vacinação, acesso da população aos serviços de saúde, 

integridade imunológica do indivíduo, dentre outros. 

 Os dados desse estudo estão amparados em coberturas vacinais obtidas através do 

método administrativo, as quais muitas vezes não guardam similaridade com a cobertura 

vacinal real. Identificamos coberturas acima de 100%, o que pode ter relação com fatores 

como migração ou até mesmo superestimação dos dados. 

 Nota-se a necessidade de implementação de ações de vigilância que de fato permitam 

apresentar dados fidedignos em relação as questões vacinais das pessoas, para que assim, 

medidas relacionadas a vacinação sejam embasadas a partir de variáveis mais sólidas, que 

representem mais concretamente o efeito da vacinação no indivíduo. 

 A efetividade, no contexto de avaliação da qualidade, consiste no nível de melhoria da 

saúde que estudos de eficácia estabelecem como alcançáveis. É o que se consegue atingir, 

considerando as condições usuais da prática cotidiana (DONABEDIAN, 1990). 

 Refletindo para questões de vacinação, uma vacina tem sua eficácia comprovada em 

laboratório. Contudo, para que essa eficácia se torne efetiva em condições de vida real é 

necessário que vários fatores sejam levados em consideração, haja vista, a interferência deles 

no efeito protetor da vacina. 

 No presente estudo não foi possível estabelecer inferências entre a utilização da vacina 

contra coqueluche e a ocorrência da doença. Indivíduos vacinados desenvolveram a doença, 

bem como aqueles não vacinados ou com esquema incompleto. Porém, fatores referentes a 

idade em que o indivíduo foi vacinado, o período entre as doses, bem como o tempo decorrido 

desde a última dose não puderam ser avaliados. E tais fatores podem, justamente, se 

constituírem no viés que impossibilita a medição dos efeitos da vacina. 
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 Variáveis que não foram mensuradas, mas que estão diretamente relacionadas ao 

desfecho podem justificar taxas de incidência e mortalidade elevadas ou até mesmo seu 

decréscimo. O poder da relação direta entre vacinar e tornar imunizado, por vezes, pode 

mascarar condições peculiares dos indivíduos, que por alguma razão, não se tornam imunes e 

a longo prazo a falta de investigação nesse sentido pode refletir na perda do controle da 

doença.  

Avaliando o impacto das estatísticas que seguem, é compreensível o motivo pelo qual 

a relação direta entre vacinação e diminuição do número de casos da doença desconsideram, 

fatores outros, relacionados as nuances de estar ou não protegido.   

Como exemplo, podemos resgatar que a mortalidade por coqueluche, no período 

antecedente a introdução da vacina, era mundialmente significativa. Contudo, em todas as 

faixas etárias, a taxa de mortalidade por coqueluche apresentou uma queda do século XIX ao 

início do século XX (CHOW; KHANDAKER; MCLNTYRE, 2016).  

 Melhorias nas condições de vida e sanitárias podem estar associadas a diminuição 

dessa mortalidade, no período pré-vacina, em países desenvolvidos. Em 1940, a vacina de 

células inteiras contra pertussis foi combinada com a vacina contra difteria e tétano. Os 

Estados Unidos da América (EUA), introduziu essa vacina no final de 1940 e a Inglaterra a 

instituiu como rotina em 1957 (CHOW; KHANDAKER; MCLNTYRE, 2016; 

SAADATIAN-ELAHI et al, 2016). 

 Após a introdução da vacina, em vários países, a relação direta com a diminuição de 

casos é notória, esse fato pode ter velado, ao longo dos anos, fatores que pudessem 

potencializar ou mitigar essa relação. Percebemos que nos EUA e Reino Unido, as taxas de 

mortalidade no período pós-vacina decaíram ao longo do tempo. Nos EUA, a taxa de 

mortalidade por milhão entre 1964 e 1974 era de 12,3, passando para 2,4 entre 1990 e 1999. 

Já no Reino Unido, entre 1966 e 1973 as taxas foram em torno de 16,5, caindo para 7,2, no 

período de 2001 a 2011 (CHOW; KHANDAKER; MCLNTYRE, 2016).  

Países como Australia, Irlanda e Itália, apresentaram taxas de mortalidade que 

variavam entre 3,4 e 5,3/milhão, chegando a decrescer cerca de 90% em períodos posteriores. 

Na Holanda, a coqueluche era responsável por 3,7% das mortes, caindo para 0,024% após a 

introdução da vacina em 1954 (CHOW; KHANDAKER; MCLNTYRE, 2016). 

 No Brasil, no início da década de 1980, o coeficiente de incidência era superior a 

30/100000 habitantes. Após a preconização da vacina tríplice bacteriana para menores de 7 

anos, em 1973, observou-se um declínio na incidência da coqueluche mesmo com coberturas 

vacinais, ainda, não elevadas. Com o aumento da cobertura vacinal, nos anos 1990, o perfil 
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epidemiológico da doença foi se modificando o que refletiu em coeficientes de incidência em 

torno de 2,44/100000 hab. em 1995, e a partir daí os coeficientes de incidência ficaram em 

torno de 1/100000 hab. nos anos seguintes (BRASIL, 2010). 

 No entanto, em 2011, observou-se um importante aumento no número de casos da 

doença, o qual ultrapassou o limite superior esperado, no diagrama de controle (BRASIL, 

2010). Essa tendência se repetiu nos anos subsequentes, ficando as taxas de incidência acima 

de 1/100000 hab., atingindo seu pico máximo (4,29/100000 hab.) em 2014, como 

demonstrado nos resultados desse estudo. 

 Esses dados nos levam a refletir o que pode ter levado uma doença, quase considerada 

extinta, ressurgir de forma tão considerável. A primeira tentativa pode ser questionar a 

eficácia da vacina. Contudo, dado o respaldo de estudos que garantam tal eficácia, o problema 

poderia voltar-se a efetividade, a qual está ligada a adesão da vacina pelos indivíduos. 

Observamos através dos estudos que seguem, que a depender do país o foco da análise pode 

se voltar para a vacina em si ou para o modo como a mesma é utilizada. 

 Desse modo, começamos a perceber que a força da relação entre vacinar e imunizar 

passa a enfraquecer e com isso se abre um rol de possibilidades que possam afetar essa 

relação e que precisa ser revelado. O estudo de Saadatian-Elahi et al. (2016), aponta que 

apesar da consolidada existência de programas de vacinação, tem sido descrito relatos de 

aumentos consideráveis no número de casos de coqueluche, em alguns países, nos últimos 5 

anos. Nos EUA, em 2012, ocorreu o maior número de casos de pertussis, desde 1955. 

 Na Inglaterra, apesar de mantida uma alta cobertura vacinal, observou-se, em 2012, 

um considerável aumento na ocorrência da doença e mortalidade infantil. Na Austrália, nos 

últimos 10 anos, identificou-se que a média anual das taxas de notificação foi 3 vezes maior 

do que na década anterior, mesmo frente a várias mudanças no calendário de vacinação, ao 

longo do tempo, na tentativa de controlar a doença (SAADATIAN-ELAHI et al, 2016; 

DABRERA et al., 2015). 

 Esses dados corroboram com o presente estudo, uma vez que, pôde-se verificar, 

através dos mapas, um notório aumento das taxas de coqueluche entre os períodos de 2007 a 

2010 e 2011 a 2015. Além disso, demonstrou-se também que as taxas de incidência 

aumentaram entre crianças de 5 a 9 anos, no período de 2011 a 2015, independente das taxas 

de cobertura vacinal estarem adequadas ou não, em todo território nacional.  

 Ressalta-se que Regiões de Articulação Urbana presentes em territórios pertencentes a 

região Sudeste apresentaram aglomerados de altas taxas de incidência, mesmo sendo locais 

onde as coberturas vacinais são consideradas adequadas. Esse fato pode ser justificado por 
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bons programas de vigilância presentes nessas regiões, os quais conseguem ser sensíveis na 

captação dos casos de coqueluche. 

 Ao se admitir a necessidade de estudar outros fatores que possam estar presentes entre 

a utilização da vacina e o estabelecimento da imunidade, atenta-se que para que a proteção 

específica através de um imunobiológico aconteça, é necessário que a pessoa vacinada se 

torne uma pessoa imunizada. Nesse sentido, a vacina deve ser administrada de uma forma que 

sua eficácia seja preservada e o indivíduo deve ter boas condições de saúde para que a 

imunidade seja desenvolvida adequadamente. Além disso, a cobertura vacinal deve ser 

homogênea, possibilitando assim que 95% dos susceptíveis desenvolvam imunidade 

(MORAES et al., 2003). 

 A cobertura vacinal relaciona-se diretamente com o cumprimento do esquema 

completo de vacinação, o qual requer adequação epidemiológica - doses aplicadas nas idades 

corretas e adequação imunológica - doses aplicadas nos intervalos corretos (MORAES et al., 

2003). Contudo, as informações obtidas por meio dos bancos de dados existentes no Brasil 

não se baseiam em dados que resgatem esse perfil, assim, não se pode garantir que os 

indivíduos estejam devidamente imunizados o que limita a realização de inferências mais 

consistentes frente a eficácia ou efetividade das vacinas. 

 Para reforçar essa ideia, apresentamos um estudo realizado em quatro municípios 

paulistas, o qual demonstrou que as coberturas para cada uma das vacinas, baseado no registro 

rotineiro de informações (método administrativo), foram sempre maiores do que as coberturas 

para o esquema completo, sendo esta informação coletada por meio de inquérito domiciliar e 

consulta direta às cadernetas de vacinação. Os autores alertam para o fato de que a diferença 

ocorre devido estarem sendo medidas coisas distintas em cada um dos casos, podendo indicar, 

no caso do estudo, que crianças menores de 1 ano poderiam não estar recebendo as vacinas na 

idade e intervalo corretos (MORAES et al., 2003). 

 Logo, questiona-se se as coberturas vacinais analisadas nesse trabalho, de fato, 

refletem a cobertura vacinal adequada, seria verdadeiramente alta a cobertura na maior parte 

do país ou não estariam superestimadas, mascarando os susceptíveis, o que refletiria e poderia 

justificar o aumento do número de casos de coqueluche nos últimos anos. 

 Concordamos com Moraes et al. (2003), quando demonstram que a cobertura 

calculada pode superestimar a proteção real, haja vista que indivíduos que recebem doses da 

vacina em intervalos mais curtos podem não desenvolver adequadamente imunidade. E doses 

ministradas em intervalos mais longos podem manter pessoas susceptíveis por mais tempo. 
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 Trevizan & Coutinho (2008) também alertam que taxas elevadas de cobertura vacinal 

não refletem, exatamente, o mesmo percentual de crianças com esquema completo. Queiroz et 

al. (2013) reforçam que é baixa a proporção de crianças vacinadas de acordo com o que é 

preconizado pelo Ministério da Saúde, na faixa etária de maior risco para doenças 

imunopreviníveis. 

 Em estudo realizado nas capitais do Nordeste brasileiro foi demonstrado índices 

satisfatórios de cobertura para a vacina tetravalente, mas mesmo assim essas coberturas foram 

abaixo do preconizado. Em boa parte das capitais as coberturas analisadas de forma 

individualizada estão próximas de 85%. Fatores que podem estar relacionado a isso são falhas 

de registro nas salas de vacinas e vacinação em intervalos incorretos (QUEIROZ et al., 2013). 

 Em nosso estudo, identificamos para uma determinada faixa etária (4-10 anos) e em 

um dado período que as coberturas vacinais variaram entre acima de 100% a pouco mais de 

60%, o que nos leva a questionar a homogeneidade da cobertura no Brasil. Domingues & 

Teixeira (2013) ao analisarem a homogeneidade da cobertura vacinal no país identificaram 

que em relação a vacina Tetra (DTP/HIB) a percentagem de municípios com cobertura 

vacinal adequada em 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, foi respectivamente, 82,67%, 

81,61%, 67,57%, 79,41%, 70,30% e 70,42%.  

A meta estabelecida pela OPAS, para esse indicador é de 95% de cobertura, e no 

Brasil, a meta pactuada é de 70%. Desse modo, o referido estudo mostrou que o país não 

atingiu a meta da OPAS em nenhum dos anos estudados, o que, também pôde ser verificado 

em nosso estudo em algumas regiões, situadas, principalmente, ao Norte e Nordeste do país.   

 Diante do que foi exposto é evidente perceber que nos países em desenvolvimento a 

reemergência da coqueluche pode estar mais relacionada com o desafio de alcançar e manter 

taxas de cobertura vacinal altas. Por outro lado, nos países desenvolvidos, mudança no padrão 

de infecção pode refletir mais fidedignamente o aumento do número de casos de coqueluche, 

haja vista esses países já possuírem altas taxas de cobertura vacinal (CHOW; KHANDAKER; 

MCLNTYRE, 2016; SAADATIAN-ELAHI et al, 2016; TREVIZAN; COUTINHO, 2008). 

Além da cobertura vacinal, os outros questionamentos em torno de aspectos referentes 

a vacinação, incluem: testes diagnósticos mais sensíveis e um maior esclarecimento acerca da 

doença; calendários de vacinação inadequados e má adesão as recomendações sobre 

vacinação; maior capacidade das cepas circulantes de pertussis escapar da imunidade 

conferida pela vacina e diminuição da duração da proteção por uma menor sensibilização 

imunológica de indivíduos que receberam vacina acelular em comparação com os que 
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receberam vacina de células inteiras. (CHOW; KHANDAKER; MCLNTYRE, 2016; 

SAADATIAN-ELAHI et al, 2016). 

Problemas com a capacidade da vacina produzir resposta imune adequada começam a 

ser questionados e investigados. Nesse sentido, Plotkin (2014), aponta como fatores 

relacionados ao aumento da coqueluche mudanças referentes a cepa da bactéria; aglomerados 

locais de não vacinados e consequentemente crianças susceptíveis; menor eficácia de vacinas 

acelulares relacionadas a vacinas de células inteiras; imunidade baixa após vacinação com 

vacinas acelulares e predileção da vacina acelular induzir resposta Th2 ao invés de Th1. 

 É sabido que proteção contra as manifestações clínicas mais severas da coqueluche 

podem ser obtidas tanto com a utilização de vacinas de células inteiras como com a vacina 

acelular. Evidências disponíveis indicam que, inicialmente, ambas as vacinas possuem 

efetividade equivalente no primeiro ano de vida (WHO, 2015). 

 Todavia, há uma diminuição mais rápida da imunidade e um impacto reduzido na 

transmissão da doença com o uso de vacinas acelulares em relação a vacina de células inteiras 

(WHO, 2015). Ao comparar ambas as vacinas Witt et al. (2013) identificaram que pessoas 

que receberam 5 doses de vacinas acelulares apresentaram um risco 8,57 vezes maior de 

adquirirem a doença do que pessoas que receberam, pelo menos, uma dose de vacina de 

células inteiras em seu registro vacinal. Ao receber 6 doses de vacina acelular o risco caiu 

para 3,55, quando comparado as pessoas que tinha uma ou mais doses de vacina de células 

inteiras em seu esquema vacinal. 

 Schwartz et al. (2016), observaram efetividade da vacina contra pertussis no período 

de três anos após vacinação. Contudo, claramente demostraram uma diminuição da imunidade 

após 4 anos de vacina e pouca ou nenhuma proteção após 7 anos de recebimento do 

imunobiológico. Além disso, os autores identificaram que indivíduos vacinados com vacina 

acelular possuíam 2,2 vezes mais chance de adoecer do que aqueles previamente vacinados 

com vacina de células inteiras. 

 Na tentativa de compreender esses efeitos, destacamos que as vacinas acelulares 

contém de 1 a 5 antígenos, sendo eles: toxina pertussis; hemaglutinina filamentosa; 

perctactina e fímbrias aglutinogênicas. Todavia, estudos indicam que mudanças genéticas na 

toxina pertussis e do surgimento de cepas com pertactina defeituosa, foram identificados em 

amostras de bactérias analisadas, as quais diferem dos fatores imunogênicos presentes nas 

cepas que são utilizadas para fabricação das vacinas acelulares. (SAADATIAN-ELAHI et al, 

2016; PLOTKIN, 2014). 
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 Esses resultados reforçam as recomendações WHO (2015), de que mudanças no 

calendário vacinal para vacina de células inteiras devem ser consideradas com cautela, tendo 

em vista, implicações financeiras devido a custos mais elevados e maior número de doses 

necessárias para garantir proteção contra coqueluche. Países como EUA e Inglaterra fizeram a 

transição para as vacinas acelulares em 1991-2001 e 2004, respectivamente. O Japão foi o 

primeiro a realizar a mudança, em 1981. Ressalta-se que a justificativa para transição, entre as 

vacinas, nesses países, relaciona-se com a reatogenicidade da vacina (SAADATIAN-ELAHI 

et al, 2016; WHO, 2015). 

 O Brasil utiliza em todo seu esquema vacinal, a vacina de células inteiras, e como 

percebemos, através dos estudos citados, esta proporciona uma maior durabilidade da 

imunidade. Logo, estabelece-se uma contradição, se, em nosso país, as pessoas são 

imunizadas com uma vacina com maior poder imunogênico, porque constata-se um aumento 

do número de casos em toda faixa etária, mesmo em locais com coberturas vacinais 

adequadas. Reunindo condições adequadas para o controle da doença, nota-se resultados 

opostos, como taxas de incidência com tendência de crescimento. 

 No presente estudo, ao se tentar estabelecer a relação da taxa de incidência com a 

cobertura vacinal, optamos por uma faixa etária que, teoricamente, englobaria crianças 

vacinadas com 5 doses da vacina e com idade que ainda não tivesse iniciado o declínio da 

imunidade. Ou seja, crianças que, na teoria, deveriam estar imunizadas. 

 Por outro lado, tínhamos coberturas vacinais satisfatórias em, praticamente, todo país. 

Mesmo diante dessas boas condições a doença se fez democraticamente presente. Essa 

contradição se constitui em um alerta, o qual deve focar nas peculiaridades que ocorrem no 

processo entre o ato de vacinar e o estabelecimento da imunidade contra a doença específica. 

Que fatores ocorrem nesse meio tempo que podem estar interferindo no controle da doença. 

Seria oportuno que, antes de aderirmos a estratégias de prevenção como as que serão 

discutidas a seguir, buscássemos investigar os nós críticos que contribuem para a contradição 

apresentada. 

 Uma estratégia eficaz que vem sendo confirmada em vários trabalhos é a utilização da 

vacina acelular em gestantes, no intuito de proteger, principalmente, os recém-nascidos ainda 

não imunizados. Na Argentina, um estudo de caso-controle para avaliar a efetividade da 

vacinação de gestantes com dTpa, verificou que regiões com alta cobertura vacinal para esse 

tipo de vacina apresentou uma redução de 51% de casos em menores de 2 meses. Entre 2 e 6 

meses de idade essa redução foi de 44% (VIZZOTTI et al., 2016). 
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 Na Inglaterra e país de Gales, outro estudo de caso-controle, verificou uma alta 

efetividade da vacina contra coqueluche em gestantes. O resultado foi de 91% de efetividade 

e após ajustar para sexo, área geográfica e período de nascimento, verificou-se uma 

efetividade de 93%. Os autores ressaltam que a efetividade da vacina pode ter um efeito 

direto, através da transferência de anticorpos da mãe para o filho ou um efeito indireto por 

meio da proteção da mãe e consequente diminuição da transmissão para o filho (DABRERA 

et al., 2015). 

 Mesmo diante de resultados promissores com a vacinação materna, no Brasil, 

prioritariamente também, deveria ser levado em consideração reflexões como as de Campbell 

et al. (2016), os quais alertam que no decorrer do primeiro ano de vida a vacinação da 

gestante não parece ter impacto na incidência da doença. Nesse caso, a proteção direta das 

crianças com a vacina poderia ser mais eficaz na redução da incidência da doença. Logo, os 

autores concluem que em países de baixa e média renda a melhor estratégia seria concentrar 

esforços para aumentar a cobertura vacinal, a partir dos 2 meses de vida, do que implantar a 

vacinação materna. 

 No Brasil, como já mencionado, preconiza-se, no calendário de vacinação da criança, 

a utilização de vacina de células inteiras para o combate da coqueluche. Nesse sentido, devido 

a limitações metodológicas decorrentes de fichas de investigação contendo vários missings 

não temos evidências suficientes para inferir que a vacina possui ou não efeito protetor. 

 No entanto, o fato de termos identificado que tanto indivíduos com esquema completo 

de vacinação como os não vacinados ou parcialmente vacinados, deve ser interpretado com 

cautela, pois antes de julgarmos o poder protetor do imunobiológico é necessário que 

possamos verificar se a utilização do mesmo é realizada de maneira adequada, seja no que 

tange aspectos referentes a administração ou até mesmo ao tipo de estratégia utilizada para 

controlar a incidência da infecção.  

É necessário que haja abordagens mais amplas, as quais possam garantir, por exemplo, 

que a cobertura vacinal existente é de fato coerente. Questionamentos acerca da idade em que 

indivíduo recebe a vacina, bem como o cumprimento do intervalo entre as doses são 

fundamentais para que o sistema imunológico responda de maneira apropriada. 

Outro ponto a se destacar é que na medida em que ao não se poder inferir que a vacina 

é ou não efetiva, o contato do indivíduo com o imunobiológico, seja de maneira parcial ou 

completa, pode refletir diretamente na sua condição de saúde. A vacinação, em algum 

momento da vida, pode abrandar os sintomas da doença e até mesmo diminuir sua capacidade 

de disseminação, tendo em vista a limitação do período da tosse.  
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 Pesquisa realizada nos EUA relatou que em 2010 e 2012 o país vivenciou altas taxas 

de incidência de coqueluche. Durante esses anos os estudos realizados foram conflitantes, no 

que tange, efetividade, durabilidade e proteção fornecida pelas vacinas disponibilizadas 

atualmente. Contudo, os autores avaliaram a condição de vacinação (vacinado, parcialmente 

vacinado e não vacinado) estava associado com a severidade e duração da doença 

(BARLOW, et al., 2014).  

 Ao analisar indivíduos entre 6 semanas e 18 anos, os autores concluíram que os 

pacientes com vacinação, bem como os parcialmente vacinados apresentaram probabilidade 

menor de hospitalização e também tiveram menor chance de desenvolver doença grave, 

quando comparados com os não vacinados (BARLOW, et al., 2014). 

 Além disso, foi verificado que qualquer forma de vacinação esteve associada com uma 

maior chance de cessamento da tosse antes de cem dias. Logo, os autores sugerem que a 

vacinação por pertussis reduz a severidade e duração da doença, além de controlar mais a 

transmissão (BARLOW, et al., 2014). 

 Percebe-se que, principalmente em nosso contexto, um olhar mais atento deve ser 

debruçado as estratégias de vacinação e a forma de como a vacina está sendo utilizada, para 

que se garanta que a maior parte das pessoas vacinadas se tornem imunizadas e a partir daí 

estudos de efetividade e eficácia possam ser realizados partindo de uma realidade menos 

enviesada. 

 Reforçamos que a SAGE (Strategic Advisory Group of Experts) afirma que diferenças 

existentes entre os países, relativas a incidência de coqueluche, são devido a múltiplos fatores 

relacionados a vacina (tipo, composição, calendário, cobertura e reforço), a população (idade, 

padrões de transmissão, entre outros), sistemas de vigilância e métodos diagnósticos 

(SAADATIAN-ELAHI et al, 2016). 

 É importante frisar que a vigilância epidemiológica complementa o controle de 

doenças, uma vez que, a partir de um caso suspeito, ações serão sistematizadas para que se 

evite o aparecimento de novos casos (MORAES et al., 2003). Problema a ser solucionado é o 

fato de adolescentes e adultos adquirirem a doença e por apresentarem sintomas inespecíficos 

não investigam adequadamente a doença, refletindo assim, na subnotificação de casos e 

consequente risco aumentado de indivíduos susceptíveis adquirirem a doença por entrarem 

em contato com pessoas que desconhecem serem potenciais transmissores. 

 Ferramentas de vigilância mais efetivas para promover o reconhecimento do perfil da 

coqueluche envolve apoio laboratorial, hospitais sentinelas que possam cultivar o patógeno 
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com qualidade, além da melhoria e padronização de testes PCR ou sorológicos, capazes de 

identificar anticorpos contra toxina pertussis (TREVIZAN; COUTINHO, 2008). 

 Sistemas de vigilância de qualidade são importantes até para respaldar a adesão de 

estratégias com a vacinação de gestantes. Logo, para que se possa identificar a redução da 

proporção de crianças que nascem sem proteção é importante que países de baixa e média 

renda monitorem sinais de redução da circulação de pertussis (CAMPBELL et al., 2016). 

 Outras medidas importantes para que se possa compreender melhor os verdadeiros 

motivos por trás do aumento do número de casos de coqueluche seriam realização de 

inquéritos de cobertura vacinal com maior frequência, treinamento dos profissionais 

responsáveis pelo preenchimento dos dados de vacinação, fortalecimento da divulgação do 

calendário oficial de imunização aos profissionais de saúde e facilitar o acesso da população 

aos serviços de saúde. Além disso, acrescenta-se, a manutenção de cobertura vacinal elevada, 

tornar os profissionais de saúde mais conscientes quanto a inclusão da coqueluche como 

diagnóstico diferencial, garantir o diagnóstico e o tratamento precoce dos doentes, e profilaxia 

antimicrobiana para os contatos (TREVIZAN; COUTINHO, 2008). 

 Diante da realidade vivenciada pelos países desenvolvidos, os esforços se dirigem para 

a fabricação de novas vacinas, os quais incluem: desenvolvimento de vacinas de células 

inteiras menos reatogênicas, novas vacinas acelulares com diferentes adjuvantes e vacinas 

isoladas contra pertussis, de administração intranasal (SAADATIAN-ELAHI et al, 2016). 

 De qualquer forma, atualmente, em cenários onde a mortalidade infantil é alta, a 

cobertura vacinal é baixa e o acesso aos serviços de saúde é limitado, a mortalidade por 

coqueluche, em períodos epidêmicos, pode ser muito alta (CHOW; KHANDAKER; 

MCLNTYRE, 2016). Nessa perspectiva é importante que o novo perfil epidemiológico da 

coqueluche seja analisado considerando diversas vertentes. Análises mais profundas 

envolvendo não só a vacina em si, mas a forma como a mesma é utilizada e que tipo de 

estratégias são usadas para controlar a doença embasam conclusões mais consistentes e 

voltadas para o planejamento de ações mais resolutivas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

“A paciência é amarga, mas seus frutos são muito doces” 
(Jean-Jacques Rousseau) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A reemergência da coqueluche é indiscutível em vários países, como verificado nesse 

trabalho, a partir de 2011, houve uma tendência crescente no aumento da taxa de incidência 

da doença, mesmo com indicadores de cobertura vacinal considerados adequados. 

 Com a espacialização dos dados foi verificado que no período de 2011 a 2015 a 

ocorrência da doença foi expressiva e houve a formação de aglomerados espaciais de alta 

incidência em determinadas regiões de Articulação Urbana presentes nas regiões Sul e 

Sudeste. Em regiões ao norte do país verificou-se aglomerados espaciais em que a incidência 

foi baixa. Resultados como esse se mostram contraditórios e necessitam de uma investigação 

atenta. Fatores como presença de um sistema de vigilância bem estruturado ou subnotificação 

podem justificar tais achados. 

Ao se considerar a mesma faixa etária e período, percebeu-se que não houve uma 

relação entre a ocorrência da doença e a cobertura vacinal. Regiões em que apresentaram altas 

taxas de cobertura vacinal também apresentaram altas taxas de incidência da doença. 

A relação da utilização da vacina com a ocorrência da doença não pôde ser inferida, 

devido há falta de evidências suficientes. Logo, esses dados reforçam os apresentados na 

análise espacial em que tanto pessoas vacinadas como não vacinadas desenvolveram a 

doença. Nesse sentido, atentamos para importância de se investigar fatores que possam estar 

associados a essa reemergência.  

 Faz-se oportuno utilizar de várias abordagens científicas para que se possa responder a 

esse fenômeno. Abordagens qualitativas podem ser úteis na tentativa de se investigar 

possíveis causas e compreensões que as pessoas têm acerca da vacinação. Motivos que estão 

por trás da não vacinação dos filhos, motivo de abandono do esquema vacinal, dentre outros, 

se constitui em objetos de estudo para tentar compreender questões de adesão à vacinação por 

parte das pessoas. 

 Estudos de abordagem quantitativa podem ser úteis para se verificar associações, 

correlações e diferenças entre as mais diversas variáveis. Inquéritos populacionais seriam de 

grande valia para que tenhamos a representação real da cobertura vacinal em nosso país. 

 Estudos microbiológicos em que se pretenda compreender as características das cepas 

que circulam atualmente em nosso meio, bem como trabalhos referentes a imunidade do 

indivíduo, são imprescindíveis para compreensão de todo nexo causal que envolve o ato de 

vacinar com a consequente aquisição de imunidade. 
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 Nesse sentido, esse trabalho se mostrou importante na medida em que permitiu 

desvelar peculiaridades outras que possam vir a interferir no processo de vacinação. Assim, 

ao passo que ficamos sensíveis a complexidade que envolve a reemergência de uma doença 

ficamos mais perto de tentar controlá-la. 

 Outro aspecto a se destacar é a importância da vacinação mesmo que de forma 

incompleta ou não adequada ás recomendações. Estudos mostraram que o simples contato do 

indivíduo com o patógeno, o sensibiliza, ao ponto de, pelo menos, fazer com que a doença se 

presente com manifestações clínicas mais brandas. 

 Sendo assim, avaliações reducionistas devem ser evitadas, principalmente, para que 

não cause na população um sentimento de descrença frente à imunização. Fato este que 

poderia refletir no aumento de susceptíveis e consequentemente em taxas cada vez mais 

elevadas da doença. 

 No que se refere às limitações do estudo, a principal enfrentada foi a má qualidade dos 

registros presentes no banco de dados utilizado para o estudo comparativo, o qual de início 

seria um estudo de caso-controle. Mais da metade das informações do banco não puderam ser 

utilizadas devido a grande quantidade de missing. Variáveis imprescindíveis para embasar a 

análise do estudo não foram registradas, tais como: data de nascimento, método diagnóstico e 

até mesmo a condição de vacinação do indivíduo. 

 Problemas relacionados a duplicidade, incongruência dos dados e falta de 

padronização no modo de se registrar também foram observados. Além disso, verificamos a 

necessidade de atualização da ficha de investigação da coqueluche. Informações que detalhem 

a condição vacinal do indivíduo são muito importantes. Fatores como tempo entre as doses e 

tempo decorrido após a última dose são úteis para que análises mais consistentes sejam 

realizadas. 

 Dessa forma, para que possamos desenvolver estudos respaldados em boas 

informações é fundamental que questões simples sejam reestruturadas. Assim, citamos: 

educação profissional para quem alimenta o sistema de informação, no sentido de que 

compreendam a importância do trabalho realizado; educação profissional para quem trabalha 

com vacinação, no sentido de que se sensibilizem acerca das questões relacionadas a 

aquisição da imunidade; educação contínua da comunidade para que se constituam agentes 

ativos no processo de controle e eliminação de doenças. 

 Por fim, ressalta-se que todo esforço frente ao combate a doenças, sabidamente 

preveníveis, é primordial. Buscar compreender o que ocorre em nossa realidade é o caminho 
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para posteriormente se fazer uso de estratégias adequadas e efetivas para o controle e 

eliminação de agravos. 
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