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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A vacina pneumocócica conjugada 10-valente (PCV10) foi 

introduzida no Programa Nacional de Imunizações (PNI) em 2010, em esquema 3+1 (2, 

4, 6 e 12 meses de idade). Apesar das elevadas coberturas vacinais, altas incidências de 

doença pneumocócica ainda são registradas. Este cenário sugere que além da cobertura 

vacinal, há necessidade de se utilizar outras metodologias para avaliar o desempenho do 

PNI, tais como adesão ao esquema vacinal e impacto da vacinação em nível 

populacional. 

OBJETIVOS: (i) avaliar a vacinação em idade oportuna para cada dose e a completitude 

do esquema vacinal 3+1; (ii) identificar fatores associados ao atraso vacinal para a 

primeira dose e para o atraso do esquema 3+1 e (iii) mensurar o impacto da vacinação 

nas taxas de consultas ambulatoriais por otite. 

METODOLOGIA: A vacinação em idade oportuna foi avaliada por um estudo de coorte 

retrospectiva de base populacional. A coorte incluiu crianças nascidas e residentes em 

Goiânia em 2012 selecionadas por linkage determinístico dos registros do Sistema de 

Controle do Atendimento Ambulatorial (SICAA) do Sistema Único (SUS) de Goiânia, 

que registra atendimentos ambulatoriais e vacinações e do Sistema de Informação sobre 

Nascidos Vivos (SINASC), que registra variáveis da mãe/parto e recém-nascido. 

Vacinação oportuna foi definida como ter recebido a primeira dose da PCV10 ou ter 

concluído o esquema 3+1até 28 dias e 59 dias após a idade recomendada pelo PNI, 

respectivamente. O esquema 3+1 foi considerado concluído se a criança recebeu as três 

doses primárias e a dose de reforço, independentemente da idade. Potenciais variáveis 

associadas ao atraso vacinal foram obtidas do SINASC. A razão de risco foi estimada 

por regressão log-binomial. Para avaliação do impacto da vacinação nas taxas de 

consultas ambulatoriais por otites foi realizado um estudo quasi-experimental, com 

análise de série temporal interrompida de agosto/2008 a julho/2015. Taxas mensais de 

consultas por otite foram comparadas com taxas por consultas por outras causas. O 

método de Holt-Winters foi utilizado para calcular a redução relativa das taxas mensais 

de consultas por otite e por outras causas.  

RESULTADOS: O estudo de coorte incluiu 14.282 crianças com vacinação em idade 

oportuna para a primeira dose (90,6%), a segunda (76,8%), a terceira (65,3%) e a dose 

de reforço (60,6%). O esquema 3+1 foi concluído com atraso por 63,2% das crianças. O 

número de consultas de pré-natal esteve inversamente associado ao atraso da primeira 

dose e de conclusão do esquema 3+1. A vacinação com a PCV10 reduziu 50,7% 

(IC95%:42,2-59,2%) as taxas de consultas por otite e 7,7% (IC95%:0,8-14,7%) as taxas 

de consultas por outras causas, resultando em uma diferença de redução relativa de 

43,0% nas consultas por otite. 

CONCLUSÃO: Considerável atraso na vacinação foi observado para a terceira dose e 

dose de reforço da PCV10. O pré-natal é um importante momento para reforçar a 

importância da adesão à PCV10 na saúde infantil. A significativa redução nas consultas 

por otite após cinco anos de introdução da PCV10 em Goiânia sugere impacto 

econômico da PCV10 no SUS. 

 

Palavras-chaves: vacina pneumocócica 10-valente, otite, vacinação, estudos de coorte, 

estudos de séries temporais, fatores de risco, sistemas de informação em saúde, dados 

administrativos. 
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ABSTRACT 

 

INTRODUCTION: Ten-valent pneumococcal conjugate vaccine (PCV10) was 

introduced in the National Immunization Program (NIP) in 2010, at a 3+1 schedule (2, 

4, 6 and 12 months of age). Despite high vaccination coverage achieved in Brazil, the 

burden of pneumococcal disease still remains high. Therefore, besides vaccination 

coverage, other methods must be used to assess the performance of an NIP such as 

compliance with vaccination schedule and vaccination impact at the population level. 

OBJECTIVES: (i) to evaluate the timeliness of vaccination for each dose and factors 

associated with delayed immunization for the first dose and for the 3+1 schedule; (ii) to 

measure the impact of vaccination on outpatient visits due to otitis. 

METHODOLOGY: A retrospective population-based cohort study was designed to 

assess compliance with PCV10 vaccination using in the Sistema de Controle do 

Atendimento Ambulatorial (SICAA), which records all vaccines administered by the 

Unified Health System network (SUS) of Goiânia. A deterministic linkage between 

SICAA and the Live Births Information System (SINASC) was performed to identify 

the cohort of children born in Goiânia in 2012 and registered in the SICAA. Children 

were followed up to two years of age. Timely vaccination of the three primary doses 

was defined as “having received a dose of vaccine within 28 days (grace period) of the 

recommended age”. For the booster dose, we extended the grace period to 31 days. A 

child was considered to have a full schedule (3+1) if she/he received three primary 

doses and a booster. Factors associated with delay to receive the first dose and to 

complete the 3+1 schedule were obtained from SINASC and examined by log-binomial 

regression. To evaluate the impact of PCV10 vaccination on outpatient visits due to all-

cause otitis a quasi-experimental study was designed. An interrupted time-series 

analysis of monthly rates of visits for otitis in children aged <2 years was performed 

using records available at SICAA from August/2008 to July/2015. Outpatient visits 

rates for other causes were used as a comparison group. Holt-Winters method was used 

to estimate the relative reduction of outpatient visits rates for all-cause otitis and other 

causes.  

RESULTS: The cohort study was composed of 14,282 children, who complied with the 

first (90.6%), second (76.8%), third (65.3%), and booster dose (60.6%). Delay for the 

3+1 schedule was found in 63.2% of children. Number of prenatal appointments was 

inversely associated with delay for the first dose and booster. PCV10 vaccination 

reduced the rates of outpatient visits for otitis by 50.7% (95%CI: 42.2-59.2). In the 

same period, a reduction of 7.7% (95%CI: 0.8-14.7%) was found for other causes, 

which resulted in a relative reduction of medical visits due to otitis of 43.0%. 

CONCLUSION: Significant delay in PCV10 vaccination was observed for the third and 

booster dose. Prenatal care is an important opportunity to reinforce the need to vaccinate 

on time to improving child survival and health. The significant reduction in visits for 

otitis after five years of introduction of PCV10 in Goiânia underscores the economic 

impact of vaccination with PCV10 for the SUS.  

 

Keywords: 10-valent pneumococcal conjugate vaccine, otitis, vaccination, cohort 

studies, time series studies, risk factors, health information systems, administrative data. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

A presente tese integra a linha de pesquisa em doença pneumocócica, a qual está 

vinculada aos projetos de pesquisa “Tecnologias para avaliação do impacto de novas 

vacinas do Programa Nacional de Imunizações” e “Avaliação da cobertura e adesão à 

novas vacinas introduzidas no Programa Nacional de Imunização”. Ambos projetos 

fazem parte de um grupo de pesquisa coordenado pela Profa. Dra. Ana Lúcia S. S. 

Andrade. O grupo, formado por profissionais de saúde, docentes e discentes, articula 

cursos de graduação e pós-graduação e secretarias de saúde de diversos níveis de gestão. 

As informações produzidas até o momento pelo grupo de pesquisa têm gerado novas 

evidências na área de vacinologia e saúde pública, subsidiando políticas para o 

Programa Nacional de Imunizações do Brasil.  

Nesse contexto, esta tese é composta pelos seguintes artigos: (i) “Timeliness and 

risk factors associated with delay for pneumococcal conjugate 10-valent routine 

immunization in Brazilian children” e (ii) “Reduction in all-cause otitis-related 

outpatient visits in children after PCV10 introduction in Brazil”. 
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1 INTRODUÇÃO / REVISÃO DA LITERATURA 

 

1.1 A importância da vacinação para a Saúde Pública 

 A vacinação é considerada uma das medidas de prevenção mais seguras e com 

melhor relação custo-efetividade para os sistemas de saúde e para o indivíduo, sendo 

uma das dez maiores conquistas da saúde pública do século XX (CENTER FOR 

DISEASE CONTROL AND PREVENTION, 1999; BLOOM; DAVID; WESTON, 

2005; WHITNEY et al., 2014; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2015a). A cada 

ano, estima-se que 2,5 milhões de mortes são prevenidas pela vacinação infantil no 

mundo (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2015a). Além da redução da carga de 

doença e mortalidade, a vacinação tem contribuído também com a redução dos casos de 

invalidez e desigualdades sociais (ANDRE et al., 2008). 

 O sucesso da vacina contra a varíola após sua introdução em 1800, por Edward 

Jenner (RIEDEL, 2005), norteou as ações da Organização Mundial da Saúde (OMS) no 

que tange a recomendação da adoção de vacinas no mundo. Durante a 27th World 

Health Assembly, em 1974, foi estabelecido o Expanded Programme on Immunization 

para assegurar que todas as crianças fossem beneficiadas por uma política de “salvar 

vidas”. Nesta ocasião, recomendou-se aos países a adoção de vacinas contra 

tuberculose, difteria, tétano, coqueluche, sarampo e poliomielite (Polio) (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2015a). Após a introdução dessas vacinas, uma redução 

importante da incidência de doenças imunopreveníveis foi registrada mundialmente 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2014). (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2015b). A OMS tem recomendado enfaticamente a vacinação por 

meio da implementação de Programas Nacionais de Imunização, uma vez que esses 

programas são estabelecidos em conformidade com a política de saúde de cada país 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2015a).  

Em parceria com a OMS e de reconhecimento internacional em ações de 

vacinação, a iniciativa da organização Global Alliance for Vaccines and Immunisation 

(GAVI) congrega instituições públicas e privadas com o objetivo de diminuir as 

desigualdades no acesso a vacinação infantil. Esta organização atua em diversos países 

com altas taxas de mortalidade infantil e desde sua criação em 2000, estimou-se que 
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mais de sete milhões de mortes foram evitadas no mundo por hepatite B, coqueluche, 

sarampo, doença pneumocócica (DP), polio, diarreia por rotavírus e febre amarela 

(GLOBAL ALLIANCE FOR VACCINES AND IMMUNISATION, 2015). Além disso, 

um estudo conduzido em países cobertos pela GAVI concluiu que o efeito da vacinação 

nesses países aumentaria a taxa de sobrevivência de cinco por 1.000 habitantes em 2005 

para 16 por 1.000 habitantes em 2020 (BLOOM; DAVID; WESTON, 2005). 

O desenvolvimento de vacinas na história é marcado por duas grandes fases 

(DELANY; RAPPUOLI; DE GREGORIO, 2014). A primeira fase foi marcada pelo 

desenvolvimento de vacinas de vírus vivos-atenuados ou inativados e de toxinas 

inativadas contra raiva, difteria, tétano, coqueluche e tuberculose para uso em crianças 

no século XIX. A segunda fase correspondeu a incorporação de tecnologias de cultura 

celular ao desenvolvimento de vacinas (contra a polio, caxumba, rubéola, sarampo, 

rotavírus, varicela), a partir da metade do século XX. Em seguida, foram desenvolvidas 

as vacinas polissacarídicas e as conjugadas contra o pneumococo, o meningococo e o 

Haemophilus influenzae tipo b. A tecnologia empregada na produção de vacinas 

conjugadas permite induzir imunidade em crianças menores de dois anos de idade, 

devido a presença de um carreador proteico em sua composição (glicoconjugadas). 

Essas novas tecnologias têm tornado a vacinação mais efetiva no combate das principais 

causas de morbidade e mortalidade infantil (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2012). 

Para ampliar a oferta da vacinação em âmbito internacional, em 2012, a OMS 

endossou o Global Vaccine Action Plan (Plano de Ação Global de Vacinação), 

elegendo o período de 2011 a 2020 como a década das vacinas. O principal objetivo 

desse plano é definir estratégias para alcançar o acesso universal da vacinação e a 

ampliação da oferta de vacinas nos programas nacionais de imunização, com vistas a 

melhorar a saúde da população por meio dos benefícios da vacinação (DE ROECK; 

WANG, 2014).  

 Na América Latina e Caribe, a Organização Pan-Americana da Saúde 

(OPAS), tem cooperado com a universalização da imunização e eliminação de doenças 

imunopreveníveis. Desde 1977, a OPAS auxilia diversos países americanos na compra 

de várias vacinas de alta qualidade com menor preço (polio, sarampo, febre amarela, 

rotavírus e papiloma vírus humano-HPV), devido à compra dessas vacinas em larga 
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escala. Essa iniciativa promove a introdução rápida de novas vacinas aos esquemas de 

imunização de 41 países. Estima-se que dezenas de milhões de crianças já foram 

beneficiadas por essa inciativa (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 

2016). 

 A OMS recomenda aos países da América Latina e Caribe a adoção de 16 

diferentes vacinas em esquemas de rotina (difteria, hepatite B, Haemophilus influenzae 

tipe b, tétano, coqueluche, papiloma vírus humano, influenza sazonal, varicela, 

sarampo, rubéola, caxumba, DP, pólio, rotavírus e tuberculosis, TB) (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2016a). Especificamente em relação a vacinação contra a 

DP, em novembro de 2008, o Immunization Strategic Advisory Group of Experts 

(Grupo Consultivo Estratégico de Especialistas em Imunização) da OMS, recomendou a 

adoção da vacina pneumocócica 7-valente (PCV7) conjugada para crianças menores de 

dois anos de idade. Em 2012, este mesmo grupo atualizou a recomendação substituindo 

a PCV7 pela 10-valente (PCV10) ou 13-valente (PCV13), ambas conjugadas e capazes 

de abranger uma gama maior de sorotipos do pneumococo (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2012). 

 

1.2 Programa Nacional de Imunizações brasileiro 

 

No Brasil o Programa Nacional de Imunizações (PNI) foi institucionalizado em 

30 de outubro de 1975 (BRASIL, 1975), antes mesmo da criação do Sistema Único de 

Saúde (SUS) em 1990 (BRASIL, 1990). O programa coordena ações sistemáticas de 

vacinação em esfera nacional, as quais contemplam todos os ciclos da vida. A vacinação 

de rotina é estabelecida por um calendário básico, há campanhas periódicas para alguns 

grupos populacionais e ações de bloqueio vacinal nos surtos detectados pela vigilância 

epidemiológica. Anualmente, o PNI distribui cerca de 300 milhões de imunobiológicos 

(vacinas e soros) para a população brasileira, além de oferecer todas as vacinas 

recomendadas pela OMS no Calendário Nacional de Vacinação (BRASIL, 2016a). 

Em busca de melhor aperfeiçoamento do PNI, em 1991, foi constituído o Comitê 

Técnico Assessor em Imunizações formado por representantes de sociedades científicas 

ligadas à imunização e especialistas relacionados à área de vacinação. Esse comitê 
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objetiva respaldar o PNI na tomada de decisão para introdução de novos 

imunobiológicos e esquemas vacinais adotados (BRASIL, 2013a). 

Ao longo dos seus mais de 40 anos, o PNI tem alcançado elevadas taxas de 

cobertura vacinal (CV), contribuindo expressivamente com a redução da morbidade e 

mortalidade por doenças imunopreveníveis no país e alcançando visibilidade 

internacional (DOMINGUES; TEIXEIRA, 2013; SILVA JUNIOR, 2013). Além da 

universalidade do programa, o alcance de altas taxas de CV deve-se ao caráter 

descentralizado, articulado e hierarquizado, bem como às estratégias de vacinação 

(MORAES et al., 2003; DOMINGUES; TEIXEIRA, 2013; SILVA JUNIOR, 2013). 

 A fim de implementar e fortalecer novos mecanismos e estratégias que garantam 

e ampliem o acesso da população às vacinas preconizadas, especialmente, para os 

grupos vulneráveis, o PNI têm trabalhado com a perspectiva de oferta de novos 

imunobiológicos custo-efetivos e redução da dependência internacional à 

imunobiológicos (SILVA JUNIOR, 2013). Acordos de transferência de tecnologia por 

laboratórios privados foram estabelecidos e desde 2010, o PNI introduziu quatro novos 

imunobiológicos ao calendário básico de imunização da criança, a saber: PCV10, 

meningocócica C conjugada, varicela (adicionada à vacina tetra viral que protege contra 

sarampo, caxumba e rubéola) e hepatite A (BRASIL, 2010a, 2010b, 2013b, 2015a). 

Houve substituição da vacina tetra valente bacteriana (difteria, tétano, coqueluche e 

meningite e outras doenças causadas pelo Haemophilus influenzae tipo b) pela 

pentavalente, a qual inclui a vacina contra hepatite B, reduzindo o número de doses 

administradas em mesma idade recomendada (BRASIL, 2012a). Recentemente, a 

terceira dose oral da vacina contra a pólio foi substituída pela vacina inativada 

(BRASIL, 2015). A efetividade e o impacto das novas vacinas introduzidas no PNI do 

Brasil têm sido documentados após um período curto de introdução (AFONSO et al., 

2013; CANTUÁRIA; SANTOS; CARVALHO, 2014; DOMINGUES et al., 2014; 

ANDRADE et al., 2015b; CARDOSO et al., 2015; VERANI et al., 2015). 

 

1.3 Metodologias para a avaliação do desempenho da vacinação em situação 

programática 

 

1.3.1 Cobertura vacinal 
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 A CV pode ser calculada contabilizando o número total de doses ou apenas o 

número de doses válidas administradas de um imunobiológico registrado em sistema de 

informação administrativo, em relação a população-alvo (MORAES; BARATA, 2000; 

MORAES et al., 2003; HULL et al., 2011; BRASIL, 2014). Esses diferentes 

numeradores produzem diferentes resultados de CV. Por exemplo, Fine et al. (2011) 

identificaram que a CV encontrada pelo Health Plan Employer Data and Information 

System (HEDIS) foi 20% menor que a encontrada pelo Nation Immunization Survey 

(NIS). A razão foi que na base de dados NIS, todas as doses administradas foram 

consideradas para o cálculo da CV, enquanto que na base de dados HEDIS, apenas as 

doses válidas foram consideradas para o cálculo. De mesma forma, o uso de diferentes 

denominadores também impactam em taxas de CV distintas. Uma comparação do 

cálculo da CV usando denominadores de três diferentes fontes de dados brasileiras, 

mostrou discrepâncias entre as CV de um mesmo município, particularmente nos 

municípios de pequeno porte (<1000 nascidos vivos) (TEIXEIRA; MOTA, 2010). Os 

dados provenientes do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) foram 

considerados os melhores denominadores para estimar a CV em crianças menores de 

um ano de idade, em comparação aos dados de nascimentos estimados pelo método 

demográfico indireto de Relação de Coortes e do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). No PNI brasileiro, a taxa de cobertura vacinal é calculada pelo 

número de terceiras doses administradas em crianças menores de um ano de idade 

dividido pelo número de nascidos vivos do respectivo período (DOMINGUES; 

TEIXEIRA, 2013). 

 Estudos de inquéritos populacionais e o método de monitoramento rápido podem 

também ser empregados para estimar a CV. Nos estudos de inquérito, o denominador é 

representado por uma amostra representativa da população-alvo, e a partir desta 

amostra, investiga-se o número de crianças vacinadas de acordo com registros do cartão 

vacinal ou relatos dos pais para compor o numerador (BARATA et al., 2005; HUGHES 

et al., 2015; SARAIVA et al., 2015). O método de monitoramento rápido, por sua vez, 

não necessita de cálculo amostral, necessitando apenas de um quantitativo mínimo de 

1% da população-alvo. Esse método é indicado para analisar o efeito de atividades 

diretas de vacinação, como as campanhas vacinais, e tem sido aplicado em diversos 

países. Além de rápido, este método é de baixo custo, quando comparado aos custos de 

realização dos inquéritos populacionais, porém, não é indicado para substituir as taxas 
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de CV calculadas oficialmente (DIETZ et al., 2004; LUMAN et al., 2007; TEIXEIRA; 

DOMINGUES, 2013). 

Na avaliação da CV também é possível estimar a homogeneidade de coberturas, 

representada pela proporção de municípios ou regiões com coberturas adequadas 

(HERZOG; PAUL; HELD, 2011; DOMINGUES; TEIXEIRA, 2013; BRASIL, 2014). 

Esse indicador é utilizado onde há heterogenicidade nas taxas de CV em diferentes 

regiões de um mesmo país (HERZOG; PAUL; HELD, 2011).  

O monitoramento da CV é importante para um programa de imunização 

(MORAES et al., 2003), pois, indica a proporção da população-alvo que recebeu um 

determinado imunobiológico (FAIRBROTHER; FREED; THOMPSON, 2000). Dados 

de CV oferecem subsídios para as ações de vigilância em saúde, especialmente, aquelas 

relacionadas à prevenção e proteção de doenças imunopreveníveis. Por isso, a CV é 

utilizada para tomada de decisões programáticas e para definições de políticas 

governamentais (BRASIL, 2002), bem como permite avaliar a qualidade dos serviços 

de vacinação (LUMAN; SHAW; STOKLEY, 2008).  

A obtenção de altas taxas de CV é um desafio para os países e um dos principais 

elementos para o sucesso de um programa de imunização. Além do efeito direto na 

população alvo da vacinação, as altas taxas de CV têm potencial efeito indireto que 

corresponde a redução de doenças imunopreveníveis em grupos populacionais que não 

são alvo da vacinação. Isto porque, uma elevada proporção de indivíduos imunes em 

uma comunidade pode ser capaz de interromper a cadeia de transmissão das doenças 

infecciosas, criando uma barreira entre o agente transmissor e os indivíduos suscetíveis 

(FINE; EAMES; HEYMANN, 2011). 

 Embora a CV seja amplamente utilizada para a avaliação dos programas de 

imunização, ela representa apenas um dos indicadores que podem refletir o desempenho 

da vacinação com um imunobiológico e não tem uma correlação direta com a proteção 

contra a doença (GUERRA, 2007). É também importante monitorizar se a criança está 

sendo vacinada de acordo com o esquema recomendado para alcançar a plena 

imunização (DE ROECK; WANG, 2014). Portanto, avaliar a adesão vacinal, por 

exemplo, se a criança recebeu as doses de um determinado imunobiológico na idade 

recomendada ou com atraso torna-se uma medida mais informativa para identificar 

grupos de crianças com risco de exposição às doenças imunopreveníveis. 
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1.3.2 Adesão aos esquemas vacinais 

 Nos estágios iniciais da introdução de uma intervenção de saúde, as pessoas 

necessitam incorporar um novo comportamento, além disso, podem existir barreiras de 

acesso que impedem ou prejudicam a introdução e a adesão a essa intervenção 

(MORAES; RIBEIRO; ALMEIDA, 2008). Os estudos de adesão são indicados para 

refletir as mudanças ocasionadas pela introdução de uma intervenção de saúde e sua 

sustentabilidade ao longo do tempo (GIERISCH et al., 2011). No caso da vacinação, a 

medida em que novos imunobiológicos, e consequentemente, novos esquemas vacinais, 

são introduzidos a um calendário básico de vacinação já estabelecido, este tende a se 

tornar cada vez mais complexo e isso pode dificultar a adesão (LUMAN; SHAW; 

STOKLEY, 2008), necessitando de uma avaliação. 

 Assim como a CV, a adesão vacinal também pode ser avaliada a partir de 

estudos de inquérito populacional, no qual os cartões de vacinação da criança são 

inspecionados ou os dados de vacinação são coletados por meio do relato dos 

responsáveis pela criança (BARATA et al., 2005; AKMATOV et al., 2008; SARAIVA 

et al., 2015). Todavia, os inquéritos domiciliares são considerados laboriosos e 

implicam em maior custo, sendo a otimização e utilização de sistemas de informação 

em vacinação uma alternativa metodológica viável (LUHM; CARDOSO; WALDMAN, 

2011a; LERNOUT et al., 2014; RIISE et al., 2015). 

 As recomendações para os esquemas vacinais apoiam-se em evidências 

científicas que possibilitam assegurar que a vacina proporcione o máximo de eficácia e 

proteção contra as doenças imunopreveníveis. O esquema vacinal inclui o número de 

doses, a idade mínima e máxima para receber cada dose, os intervalos entre as doses, as 

faixas etárias alvo da vacinação, entre outros fatores. A recomendação da idade para 

receber a vacina leva em consideração o pico de incidência da doença, a maturidade da 

resposta imunológica, a possibilidade de transferência passiva de anticorpos maternos, 

complicações associadas à vacinação e a factibilidade programática (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION; LUMAN; SHAW; STOKLEY, 2008). Doses 

administradas em intervalos inoportunos ou número de doses insuficientes podem 

prejudicar o objetivo do programa de imunização, não atingindo a imunização 

adequada. Por exemplo, vacinas que incluem em sua composição agentes inativados e 
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polissacarídicas, requerem múltiplas doses para induzir uma resposta imunológica 

adequada (CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION, 2015).  

Diversos termos têm sido empregados em estudos para a avaliação da adesão 

vacinal, tais como, adesão a um esquema vacinal recomendado, adesão à idade 

recomendada para um esquema, adesão à idade e intervalos recomendados para um 

esquema, adesão por dose da vacina, adesão a um calendário recomendado e adesão a 

uma campanha vacinal (AKMATOV et al., 2008; LUMAN; SHAW; STOKLEY, 2008; 

FADNES et al., 2011). Além de receber o número de doses recomendas por um esquema 

vacinal em intervalos oportunos, a idade em que a criança foi vacinada é também um 

aspecto importante a ser avaliado nos estudos de adesão, recomendado pela OMS (DE 

ROECK; WANG, 2014). De fato, a vacinação da criança em idade correta e o atraso 

vacinal têm sido objeto de investigação de vários estudos (AKMATOV et al., 2008; 

LUMAN; SHAW; STOKLEY, 2008; DE ROECK; WANG, 2014; LERNOUT et al., 

2014; ODUTOLA et al., 2015; RIISE et al., 2015; D’ARDENNE et al., 2016).  

Um período de tolerância (grace period) tem sido adicionado à idade 

recomendada pelo programa de imunização para classificar o status vacinal da criança 

em “vacinada em idade oportuna ou correta” ou “vacinada com atraso”. Por exemplo, 

Riise et al. (2015) definiram vacinação em idade oportuna como receber uma dose da 

vacina até sete dias da idade recomendada pelo programa de imunização da Noruega, e 

vacinação com atraso receber uma dose após 31 dias da idade recomendada para as 

doses do esquema primário e reforço (RIISE et al., 2015). Outros estudos têm adotado o 

mesmo período de tolerância para classificar o status vacinal da criança. Nos Estados 

Unidos da América (EUA), crianças que receberam uma dose primária da vacina 31 

após a idade recomendada foram consideradas atrasadas, por sua vez, aqueles vacinadas 

dentro de 31 dias foram consideradas vacinas em idade correta (LUMAN et al., 2005). 

Na África, Guatemala, Peru e Burkina Faso o ponto de corte utilizado para definir a 

vacinação em idade oportuna ou o atraso vacinal foi de 28 dias, após a idade 

recomendada para as doses do esquema primário (SCHOEPS et al., 2014; GIBSON et 

al., 2015; D’ARDENNE et al., 2016). Além de Riise et al., (2015), o atraso para receber 

a dose de reforço foi avaliado por outros dois estudos conduzidos na França (GRAS et 

al., 2016; WERNER et al., 2016), sendo adotado um período de tolerância de dois 

meses.  
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1.3.3 Avaliação de impacto da vacinação 

A introdução de nova vacina em um programa de imunização deve ser seguida 

por monitoramento da CV e adesão vacinal, bem como de seu impacto na morbidade e 

mortalidade da população alvo da vacinação (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2011). As informações produzidas por estudos de avaliação de impacto da vacinação 

são fundamentais para subsidiar a tomada de decisões em saúde pública baseada em 

evidências científicas.  

Além do impacto da vacinação, outras distintas terminologias são indicadas 

para avaliar o efeito de uma vacina. Por exemplo, a disponibilização de uma nova 

vacina no mercado e a adequada utilização desta é condicionada a comprovação de sua 

eficácia. Ensaios clínicos randomizados são os delineamentos aproporiados para 

avaliação da eficácia de uma vacina (BLACK et al., 2000; PRYMULA et al., 2006; 

TREGNAGHI et al., 2014; SAADATIAN-ELAHI et al., 2016). Nesses estudos, a 

vacina é avaliada em condições experimentais e, por isso, seus resultados refletem o 

efeito da vacina em nível individual em condições ideais (HANQUET et al., 2013). A 

efetividade, que corresponde ao efeito direto de proteção da vacina, em geral, é avaliada 

por estudos de caso-controle (DOMINGUES et al., 2014; ANDRADE et al., 2015b; 

CARDOSO et al., 2015). Esta medida de efeito da vacina resulta da comparação de 

grupos de indivíduos imunizados e não imunizados e seus resultados refletem o cenário 

do mundo real, no entanto, ela não é suficiente para captar a redução da carga de doença 

em níveis populacionais (HANQUET et al., 2013). Diferentemente dos estudos de 

eficácia e efetividade, os estudos de impacto permitem a avaliação da performance de 

um programa de imunização na morbimortalidade em condições populacionais 

(HANQUET et al., 2013; KING et al., 2015), pois, considera-se que diversos fatores 

podem ocorrer e alterar os resultados da vacinação. Dentre esses fatores cita-se: 

problemas na logística dos programas de vacinação, atraso vacinal, esquemas vacinais 

alternativos, CV, entre outros (DE ROECK; WANG, 2014). 

Os desenhos de estudo quasi-experimentais são indicados para avaliar o impacto 

da vacinação. Esses estudos permitem mensurar a carga de doenças imunopreveníveis, 

independente da confirmação do agente etiológico (HARRIS et al., 2006), o que facilita 

a produção de informações em saúde, uma vez que a obtenção de amostras e a 
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identificação dos microorganismos necessitam de condições e logística específicas 

(BEN-SHIMOL et al., 2014). Outro benefício é o de que, além de avaliar o efeito na 

população alvo da vacinação, é possível avaliar o efeito indireto, ou seja, a redução da 

morbi-mortalidade por doenças imunopreveníveis em grupos populacionais não alvo da 

vacinação (FINE; EAMES; HEYMANN, 2011; KING et al., 2015). 

O termo impacto é amplamente utilizado na área de vacinologia, e corresponde a 

fração da população prevenida quando exposta a um determinado programa (ex. 

introdução da vacina PCV10 no PNI), sendo mensurada pela comparação da população 

de estudo exposta e não exposta a esse programa (antes e depois do programa) 

(HANQUET et al., 2013). Embora apenas uma fração da população tenha sido 

vacinada, na avaliação do impacto considera-se que os indivíduos não vacinados 

também são expostos ao efeito de uma dada intervenção, visto que essa intervenção se 

estabelece dentro de um programa de vacinação em condições populacionais 

(HANQUET et al., 2013; KING et al., 2015). Diferentes métodos têm sido utilizados 

para avaliar o impacto da vacinação, mas, a falta de padronização pode dificultar a 

comparação dos resultados, e consequentemente a tomada de decisão (HANQUET et 

al., 2013; ANDRADE et al., 2016). 

Dois diferentes métodos de avaliação de impacto têm sido recomendados e 

utilizados por diversos autores (ZHOU et al., 2008a; CARMO et al., 2011; SIMONSEN 

et al., 2011; AFONSO et al., 2013; HORTAL et al., 2014; ANDRADE et al., 2016). A 

OMS recomenda que o impacto da vacinação seja avaliado pelo método de comparação 

de duas populações separadas por distintos períodos de tempo (pré e pós-vacinação), 

resultando em uma diferença proporcional entre os dois períodos do estudo (OMS, 

2011). Esse método, conhecido como análise “antes-e-depois”, é considerado factível 

para a obtenção de resultados rápidos, no entanto, está sujeito a vieses, pois, ele não 

incorpora eventuais elementos que podem interferir durante o período de estudo, bem 

como não considera aspectos metodológicos importantes, como tendência secular e 

variações cíclicas ou sazonais (LATORRE; CARDOSO, 2001; ANTUNES; 

CARDOSO, 2015). 

Nesse sentido, estudos com modelos de análises de séries temporais são 

indicados para a avaliação de vacinas introduzidas em condições programáticas porque 

permitem ajustar a série pela tendência secular, sazonalidade e por ruídos aleatórios 
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(WAGNER et al., 2002; KALEKAR; REKHI, 2004; THOMPSON et al., 2012). Séries 

temporais são definidas como observações periódicas organizadas no tempo 

(LATORRE; CARDOSO, 2001), as quais podem ser classificadas como crescente, 

decrescente ou estacionária (ANTUNES; CARDOSO, 2015). 

Os modelos de séries temporais podem tanto estimar a tendência ao longo do 

período do estudo quanto estimar tendências comparando segmentos da série (séries 

temporais interrompidas). Nesse último, são incluídos parâmetros que correspondem, 

por exemplo, à estimativa de nível da tendência (impacto imediato) e do percentual de 

mudança ao longo do tempo (impacto progressivo) (WAGNER et al., 2002; 

ANTUNES; CARDOSO, 2015). A análise de séries temporais interrompida permite, 

ainda, a exclusão de um período do tempo de análise. Por exemplo, a exclusão do 

período necessário para se atingir CV e adesão desejáveis para uma nova vacina 

introduzida em um programa de imunização.  

O modelo de suavização exponencial de Holt-Winters é considerado robusto e 

apropriado para análises de séries temporais interrompidas. A suavização de uma série é 

uma medida importante a ser adotada para a redução da variabilidade aleatória (“ruído 

branco”), conhecidas como oscilações irregulares e erráticas causadas por fatores do 

acaso que não são passíveis de previsão ou eliminação (ANTUNES; CARDOSO, 2015). 

No modelo, a ocorrência da doença na ausência da intervenção é comparada com a 

ocorrência observada após a introdução da intervenção (ocorrência predita vs ocorrência 

observada) (KALEKAR; REKHI, 2004; ANDRADE et al., 2015a). O modelo de Holt-

Winters é classificado em dois métodos de acordo com a sazonalidade presente na série: 

(i) aditivo, no qual considera-se que a amplitude da variação sazonal é constante ao 

longo do tempo e (ii) multiplicativo, adequado para séries temporais cuja a amplitude da 

variação sazonal sofre variações ao longo do tempo (MEDINA et al., 2007.  

 

1.4 Relevância do pneumococo nas doenças bacterianas imunopreveníveis 

 Streptococcus pneumoniae (pneumococo) é considerado um dos principais 

agentes etiológicos de morbidade e mortalidade em crianças menores de cinco anos de 

idade no mundo (O’BRIEN et al., 2009; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2015c) 

 O pneumococo é um microrganismo anaeróbio facultativo, gram-positivo, 

geralmente, observado em pares (diplococos), pode também ocorrer isoladamente ou em 
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cadeias curtas. Os pneumococos que possuem suas superfícies compostas por 

polissacarídeos complexos são definidos como encapsulados. A cápsula polissacarídica 

é o fator de maior relevância para a virulência da bactéria para humanos e animais de 

experimentação por conferir proteção contra a fagocitose (KALIN, 1998). Entretanto, 

outros fatores como citotoxinas e proteínas de superfície também estão relacionadas a 

virulência do pneumococo (MCDANIEL; SWIATLO, 2004). 

O pneumococo é classificado por sorotipos a partir da composição antigênica de 

sua cápsula polissacarídica; 97 sorotipos foram identificados e agrupados em 46 

sorogrupos, de acordo com a relação estrutural e antigênica entre estes sorotipos. Por 

exemplo, pertencem ao sorogrupo 9 os sorotipos 9A, 9L, 9N e 9V, enquanto os 

sorotipos não relacionados entre si, são classificados utilizando apenas números, tais 

como 1, 2, 3, 4 e 5 (KALIN, 1998; HENRIQUES-NORMARK; TUOMANEN, 2013; 

GENO et al., 2015). Anticorpos específicos são protetores para determinado tipo de 

polissacarídeo capsular, caracterizando a proteção sorotipo-específica (HAUSDORFF et 

al., 2000). Porém, proteções por reações cruzadas com sorotipos relacionados têm sido 

descritas na literatura, como exemplo, entre o 6A e o 6B e entre o 19F e o 19A (KALIN, 

1998; HAUSDORFF; HOET; SCHUERMAN, 2010; DOMINGUES et al., 2014; 

VERANI et al., 2015).  

A prevalência dos sorotipos do pneumococo varia conforme grupo etário e área 

geográfica (KALIN, 1998). Entre os sorotipos mais comuns identificados, 23 são 

responsáveis por cerca de 75% das doenças invasivas em crianças nos diferentes 

continentes (JOLOBA et al., 2001; WEINBERGER et al., 2010). No Brasil, os 

principais sorotipos identificados em crianças menores de dois anos de idade foram: 1, 

5, 6A, 6B, 9V, 18C, 19F e 23F e, especialmente, o 14. Em indivíduos com idade de seis 

a 49 anos observou-se redução da frequência do sorotipo 14 e aumento dos sorotipos 3 e 

4, sendo esses os mais prevalentes em adultos (BRANDILEONE et al., 2003). No Reino 

Unido, ao se identificar a proporção de portadores do pneumococo em ambientes 

domésticos, verificou-se que essa proporção tende a diminuir com o decorrer dos anos, 

sendo de 52% entre crianças de até dois anos de idade; 45% entre aquelas de três a 

quatro anos; 21% entre aquelas com cinco a 17 anos e 8% entre indivíduos com 18 anos 

de idade ou mais (HUSSAIN et al., 2005). 
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 A transmissão do pneumococo se dá por contato direto com secreções do trato 

respiratório de indivíduos infectados, sendo eles doentes ou portadores, visto que o 

pneumococo está presente na microbiota da nasofaringe de indivíduos saudáveis, 

inclusive adultos (BOGAERT et al., 2011). Nos EUA, estimou-se que o pneumococo 

poderia ser isolado da nasofaringe de cerca de 5-10% dos adultos saudáveis sem 

convívio com crianças. Essa menor prevalência, comparada às crianças, pode ser 

explicada pela maior diversidade na microbiota da nasofaringe de adultos, ao contrário 

de crianças que apresentam uma microbiota pouco diversa com elevada quantidade de 

pneumococo (CREMERS et al., 2014). No entanto, a maior parte dos adultos portadores 

do pneumococo convive com crianças em idade escolar (HAMMITT et al., 2006). No 

Reino Unido, um estudo sobre a colonização da nasofaringe de crianças e adultos que 

residiam no mesmo domicílio, confirmou que as crianças são responsáveis pela 

introdução de novos sorotipos do pneumococo ao ambiente doméstico (HUSSAIN et 

al., 2005). A colonização da nasofaringe é considerada uma etapa importante para o 

desenvolvimento da DP (BOGAERT; DE GROOT; HERMANS, 2004), potencialmente 

grave, pois, a partir de então, a bactéria pode se espalhar para o tecido circulante, atingir 

o trato respiratório inferior e invadir sítios estéreis como corrente sanguínea, líquido 

cefalorraquidiano, entre outros (GILLESPIE; BALAKRISHNAN, 2000; SIMELL et al., 

2012). 

 

1.4.1 Doença pneumocócica na infância 

 A DP é responsável por uma série de doenças graves na infância. Em 2008, a 

OMS estimou que a DP foi a primeira causa de morte em crianças menores de cinco 

anos de idade, correspondendo a cerca de 500.000 mortes no mundo (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2015d). A forma invasiva da doença pneumocócica 

(DPI) é de maior gravidade clínica, ocorrendo em sítios estéreis do organismo como 

líquido cefalorraquidiano, fluído pleural, sangue, entre outros, caracterizando infecções 

como meningite, septicemia e pneumonia bacterêmica, (CENTER FOR DISEASE 

CONTROL AND PREVENTION, 2015a). As DP não invasivas (DPNI), tais como 

otite, sinusite e pneumonia não-bacterêmica (pneumonia associada a comunidade), 

geralmente, desenvolvem-se a partir da nasofaringe de indivíduos portadores do 

pneumococo. As DPNI são consideradas de menor gravidade clínica, contudo, 
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representam a maior carga de DP e impacto econômico na saúde pública (ZHOU et al., 

2008a). A Figura 1 ilustra a distribuição da carga de DP. A maior carga de doença foi 

atribuída à otite média aguda (OMA) e menor carga correspondeu a meningite 

pneumocócica, entretanto, essa doença é de alta letalidade (YARO et al., 2006; 

OBARO, 2009). 

                          

Figura 1 – Carga de doença e mortalidade atribuível ao pneumococo. 

Fonte: Adaptado de Obaro (2009).1 

 A DP acomete principalmente crianças menores de cinco anos de idade, porém, 

o pico de incidência varia de acordo com a região geográfica. Nos EUA, a incidência é 

maior no primeiro ano de vida (WHITNEY, GOLDBLATT E O’BRIEN, 2014). Na 

América Latina, tanto no Brasil como na Colômbia, crianças no segundo semestre de 

vida apresentaram maior carga da doença (ANDRADE et al., 2012b; ARGUEDAS et 

al., 2012; BENAVIDES et al., 2012). Na África do Sul, detectou-se alta incidência de 

pneumonia no primeiro ano de vida (LE ROUX et al., 2015). 

 Entre as DP, a pneumonia tem se apresentado como a principal causa de 

mortalidade durante a infância. De 2000 a 2013, 19% das mortes no mundo em crianças 

de 1 a 59 meses de idade foram associadas à pneumonia (BRYCE et al., 2005), sendo 

mais expressiva em crianças menores de dois anos de idade (81%) e em países em 

                                                 

1 Número de casos de doença pneumocócica estimados para crianças menores de cinco anos de idade, 

América Latina (DE CUADROS, 2009). 
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desenvolvimento, principalmente, África e Oriente Médio (99%) (WALKER et al., 

2013). Além da idade, o desenvolvimento da infecção pneumocócica na infância tem 

sido associado a etnia-raça (Afro-Americanas, Nativos do Alaska e Indígenas 

Americanos), às comorbidades (asplenia funcional ou anatômica, infecção pelo Vírus da 

Imunodeficiência Humana, cardiopatias, hepatopatias, pneumopatias e doenças renais) e 

ao baixo nível sócio-econômico, bem como frequentar creches (CENTER FOR 

DISEASE CONTROL AND PREVENTION, 2000; THÖRN et al., 2011). 

 

1.5 Otite média como importante causa de morbidade  na infância 

 

1.5.1 Definição 

Segundo o protocolo de diagnóstico e manejo da OMA publicado pela American 

Academy of Pediatrics (Academia Americana de Pediatria – AAP), a otite média (OM) 

é um termo geral que inclui várias condições de um processo inflamatório que ocorre na 

orelha média, as quais podem ser tipificadas conforme a evolução dos sinais e sintomas 

em OMA e OM com efusão. A rápida evolução de sinais e sintomas como febre, dor 

e/ou otorreia (secreção proveniente do ouvido) na orelha média definem a OMA e 

determinam sua classificação nas formas grave, não grave e não complicada sem 

evidência de otorreia. A forma grave da OMA caracteriza-se pela presença de otalgia e 

temperatura ≥39°C; temperaturas corporais inferiores a esse valor, acompanhadas de 

otalgia moderada, definem a forma não grave da OMA. Os casos agudos podem ser 

acompanhados de irritabilidade, choro excessivo, diminuição de apetite, sono agitado e 

comportamento de “esfregar a orelha” (LIEBERTHAL et al., 2013). Algumas crianças 

podem apresentar episódios recorrentes ou de repetição de OMA, definidos, como: i) 

três episódios de OMA em um período de seis meses ou ii) quatro ou mais episódios de 

OMA dentro de um período de 12 meses (BLACK et al., 2000; LEIBOVITZ et al., 

2003). 

 

1.5.2 Agente etiológico 

O pneumococo ainda tem sido o principal agente etiológico da OM identificado 

em vários estudos, mesmo na era das vacinas pneumocócicas conjugadas (PCV) 
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(BARDACH et al., 2011; BEN-SHIMOL et al., 2014; KAUR et al., 2014; TAMIR et 

al., 2014). Todavia, se espera uma mudança na proporção de isolados do pneumococo 

em amostras de fluído da orelha média em relação a outros agentes bacterianos em 

decorrência do amplo uso da PCV em programas de imunização. Em Israel, estudo de 

vigilância ativa, com crianças menores de dois anos de idade que apresentavam 

episódios de OM, identificou o Haemophilus influenzae não-tipável (HiNT) como 

segundo agente mais frequente encontrado em isolados de amostras de fluído da orelha 

média; houve aumento da proporção de casos de HiNT antes e após a vacinação (BEN-

SHIMOL et al., 2014). Contrariamente, na Australia, o HiNT passou a ser principal 

agente envolvido nos casos de OMA e o S. pneumoniae o segundo mais frequente 

(WIERTSEMA et al., 2011). Ainda, houve um aumento na incidência de Streptococcus 

pyogenes de 23% para 29% (STAMBOULIDIS et al., 2011; BEN-SHIMOL et al., 

2014), bem como os casos de Moraxella catharalis, após a introdução das PCV em 

diferentes países (BEN-SHIMOL et al., 2014). 

Além da mudança no padrão etiológico da patogênese da OM, a substituição de 

sorotipos do pneumococo vacinais por não vacinais tem sido relatada. Na Espanha, o 

uso da PCV7 aumentou a frequência de sorotipos do pneumococo 19A, 3 e 19F e na 

Austrália o 19A, não contidos na PCV7 (WIERTSEMA et al., 2011; ALONSO et al., 

2013). Já em Israel, onde a PCV7 foi substituída pela PCV13 houve redução drástica 

dos casos de OM causados pelos sorotipos adicionais da PCV13, principalmente o 19A 

(BEN-SHIMOL et al., 2014). 

 

1.5.3 Epidemiologia 

 Dentre as DPNI, a OM é a principal causa de morbidade na infância, implicando 

em elevada procura por atendimento médico e prescrição de antibióticos, contribuindo 

para o aumento da resistência antimicrobiana e de custos para o tratamento da doença 

(GRIJALVA; NUORTI; GRIFFIN, 2009; ARGUEDAS et al., 2010; DUBÉ et al., 2011; 

LEVY et al., 2011; SPEETS et al., 2011). A estimativa da carga anual de OMA em 

crianças menores de cinco anos de idade em países da América Latina variou de 

980.000 a 1,5 milhão de casos (VALENZUELA et al., 2009). 

 Dentre o total de 709 milhões de episódios de OM registrados no mundo em 

2005, pouco mais da metade (51%) foram registrados em crianças menores de cinco 



17 

 

 

 

anos de idade (MONASTA et al., 2012). De fato, a ocorrência de episódios de OMA é 

mais comum no início da vida, sendo o número médio de episódios de 1,2 no primeiro 

ano de vida vs 0,4 aos sete anos, com pico de incidência no segundo semestre de vida, 

como mostrou um estudo prospectivo conduzido em Boston, EUA, durante 1975 a 

1984. Aos três anos de idade, 83% das crianças haviam sofrido pelo menos um episódio 

de OMA, e metade delas, ≥3 episódios (TEELE; KLEIN; ROSNER, 1989). A 

predisposição à ocorrência de OM no início da vida se deve a diversos fatores, entre eles 

a anatomia da tuba auditiva, responsável pela regulação da pressão interna do ouvido 

médio com a pressão atmosférica e drenagem de secreções do ouvido médio para a 

nasofaringe. Em crianças menores de dois anos de idade essa estrutura é mais curta, de 

menor calibre e mais horizontalizada em comparação com a de adultos. À medida em 

que a criança cresce, há um aumento da angulação da tuba auditiva, o que pode explicar 

a redução da incidência de otite a partir dos sete anos de idade (BLUESTONE, 1996). 

 Além da variação da incidência de OMA de acordo com a idade, uma revisão 

sistemática da literatura mostrou variações de acordo com a região geográfica, de 4,5% 

na região central da Europa a 43% na África Subsaariana. Na América do Sul, a 

incidência de OMA foi de 6,8%, superior à incidência identificada na América Latina 

de 5,6% (MONASTA et al., 2012).  

 Alguns estudos têm evidenciado maior incidência de OM e a ocorrência de 

subdiagnóstico entre crianças indígenas, asiáticas e negras (PARADISE et al., 1997; 

VERNACCHIO et al., 2004; JERVIS-BARDY; SANCHEZ; CARNEY, 2014). Essas 

evidências trouxeram à tona a influência de determinantes sociais no diagnóstico de 

OM, tais como acesso a saúde, diferenças no comportamento de procura por 

atendimento de saúde e possível viés no diagnóstico de OM.  

A associação entre frequentar creches e o desenvolvimento de OMA também 

está bem descrita na literatura, observando-se que as chances de desenvolvimento são 

tanto maiores quanto maior o número de crianças que dividem o mesmo ambiente, 

incluindo um mesmo domicílio (UHARI; MANTYSAARI; NIEMELA, 1996; 

PARADISE et al., 1997; VERNACCHIO et al., 2004). 

 A sazonalidade mostrou-se também importante na incidência de OM, com picos 

durante os períodos de inverno (DAMOISEAUX et al., 2006; MANDEL et al., 2008). 

Uma das hipóteses para a sazonalidade da otite é o aumento da circulação de vírus 



18 

 

 

 

respiratórios, como influenza e sincicial respiratório (MEERHOFF et al., 2009; 

CHOWELL et al., 2014). Em geral, episódios de OM ocorrem em crianças que tiveram 

infecção do trato respiratório superior previamente, a qual resulta em congestão da 

mucosa respiratória, obstrução da tuba auditiva e consequente pressão negativa no 

interior da orelha média. Quando essa pressão negativa se prolonga, é criado um vácuo 

devido ao comprometimento do equilíbrio entre a pressão interna do ouvido médio e a 

pressão atmosférica, facilitando a aspiração de patógenos presentes na nasofaringe para 

o interior do ouvido médio (BLUESTONE, 1996). Por esse motivo, o diagnóstico 

diferencial da OM, principalmente da OMA, é dificultado pela baixa especificidade dos 

sinais e sintomas, comumente identificados em quadros de infecções respiratórias do 

trato superior (LIEBERTHAL et al., 2013). 

 

1.5.4 Evolução, diagnóstico e tratamento 

 A OM é considerada uma doença autolimitada que frequentemente evolui para 

cura espontânea (COCO et al., 2010). Entre 148 crianças americanas acompanhadas 

semanalmente durante seis meses em consulta médica, cerca de 40% dos episódios de 

OMA tiveram cura espontânea em tempo ≤7 dias e 75-90% dentro de ≤4semanas 

(MANDEL et al., 2008). O aumento do uso de antibióticos tem contribuído com a 

emergência de sorotipos do pneumococo resistentes aos antibióticos na otite (DAGAN 

et al., 2000; SCHNEIDER-LINDNER et al., 2011). A última diretriz sobre o manejo da 

OMA, publicada em 2013 pela AAP, não mais recomenda a antibioticoterapia para 

todas as crianças de seis meses a dois anos de idade, diagnosticadas com OMA, e sim 

indica a observação inicial neste grupo etário para as crianças com OMA unilateral e 

sintomas leves em comum acordo com os pais ou cuidadores. O uso do antibiótico está 

indicado a qualquer momento caso seja detectada piora da evolução do quadro ou se 

este não apresenta melhora clínica entre 48-72 horas após o diagnóstico (LIEBERTHAL 

et al., 2013).  

 

1.5.5 Complicações 

 Embora a OMA não constitua diretamente causa de mortalidade, as 

complicações possíveis da progressão da doença fazem com que a otite seja relevante 

no âmbito da saúde pública e do indivíduo. Entre elas, destacam-se as complicações 
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intratemporais e extratemporais (abcesso extradural e cerebral, mastoidite, empiema 

subdural, fístula perilinfática, labirintite e paralisia facial), as quais podem resultar em 

óbitos, principalmente em crianças menores de cinco anos de idade (GOLDSTEIN et 

al., 1998; KENNA, 2002; LESKINEN; JERO, 2004; PENIDO et al., 2005; MONASTA 

et al., 2012). Outra complicação importante é a perda auditiva que pode ser permanente, 

sendo uma das causas mais importantes de perda de audição (média e moderada) no 

mundo (MONASTA et al., 2012; GLOBAL BURDEN OF DISEASE STUDY 2013 

COLLABORATORS, 2015; YEHUDAI; MOST; LUNTZ, 2015). 

 Mesmo nos casos de OMA sem complicações, há repercussões negativas na 

qualidade de vida da criança e de seus cuidadores. Crianças com dois ou mais episódios 

de OMA diagnosticados, apresentaram alterações no padrão de sono, apetite, 

vivacidade, humor, comunicação, funcionamento motor e social, ansiedade, limitação 

de atividade e preocupações por parte do cuidador (BROUWER et al., 2005); episódios 

de diarreia e conjuntivite foram mais frequentes entre crianças com OMA 

(GREENBERG et al., 2003). Para os pais cuidadores, os episódios de OMA implicaram 

em absenteísmo ao trabalho (GREENBERG et al., 2003; DUBÉ et al., 2011).  

Dada a alta carga e as consequências das otites na infância com impacto na 

saúde pública, estratégias de prevenção e redução da sua ocorrência tornaram-se 

necessárias. As vacinas pneumocócicas conjugadas desenvolvidas inicialmente para 

prevenir doenças pneumocócicas invasivas de maior gravidade apresentaram efeito 

adicional de redução das otites na população pediátrica, assumindo um papel importante 

na redução da carga da otite e dos custos com a doença em locais de alta renda (ZHOU 

et al., 2008a; GRIJALVA; NUORTI; GRIFFIN, 2009). 

 

1.6 Vacinas pneumocócicas 

Dois tipos de vacinas pneumocócicas estão disponíveis para uso: a 

polissacarídica 23-valente (PPSV23 ou Pneumovax®, Merck) e as conjugadas (PCV). 

As PCV são consideradas a tecnologia mais eficaz na prevenção de DP na infância em 

países de baixa, média e alta renda (WHO, 2007; O’BRIEN et al., 2009). 

A primeira vacina pneumocócica introduzida em programas de imunização em 

1977 foi a PPSV23, sendo indicada para a prevenção de DIP a partir de dois anos de 

idade, em especial, idosos e pacientes de risco; nos EUA a PPSV23 é recomendada para 



20 

 

 

 

adultos (19 a 64 anos) fumantes ou portadores de asma (CENTER FOR DISEASE 

CONTROL AND PREVENTION, 2015b). No entanto, a vacina polissacarídica 

mostrou-se pouco eficaz na população de crianças menores de dois anos idade 

(NUORTI; WHITNEY, 2010). Nesse sentido, foi desenvolvida uma nova geração de 

vacinas, denominadas vacinas conjugadas, nas quais polissacarídeos são conjugados 

com proteínas, a fim de aumentar a resposta imunológica e induzir memória duradoura 

com a produção de anticorpos sorotipo-específicos (KROGER et al., 2011). A PCV tem 

como alvo da vacinação crianças menores de dois anos de idade, as quais concentra a 

maior carga das DP (ANDRADE et al., 2012b; ARGUEDAS et al., 2012; BENAVIDES 

et al., 2012). 

Nesse contexto, em 2000, a primeira PCV, a vacina pneumocócica conjugada 7-

valente (PCV7 ou Prevnar®, Pfizer-Wyeth), foi licenciada pela agência reguladora 

americana (Food and Drug Administration). A PCV7, contendo os sorotipos 4, 6B, 9V, 

14, 18C, 19F e 23F conjugados a toxina diftérica CRM197, foi introduzida nos EUA em 

esquema vacinal de três doses primárias, seguida por uma dose de reforço, 3+1 (aos 2, 

4, 6 e 12-15 meses). Estudos americanos mostraram o impacto da vacinação PCV7 na 

DIP e DPNI (GRIJALVA et al., 2006, 2007; ZHOU et al., 2008b; GRIJALVA; 

NUORTI; GRIFFIN, 2009) subsidiando a introdução da PCV7 em programas nacionais 

de outros países (ANSALDI et al., 2008; STAMBOULIDIS et al., 2011). No ano 2001, 

foi autorizado o uso da PCV7 no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

A CV da PCV7 foi muito baixa para o país (MORAES, 2007) pelo fato da vacina ter 

sido disponibilizada apenas na rede privada e na lista de imunobiológicos oferecidos 

pelos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (BRASIL, 2006).  

Em 2009, uma nova vacina pneumocócica conjugada, a 10-valente (PCV10, 

PHiD-CV-10 ou Synflorix®, GlaxoSmithKline), foi licenciada para uso em crianças no 

Canadá, Europa e também no Brasil (CANADÁ, 2009; EUROPEAN MEDICINES 

AGENCY, 2009; GLAXOSMITHKLINE, 2009). A PCV10 é composta pelos sorotipos 

contidos na PCV7 e adicionalmente pelos sorotipos 1, 5 e 7F (PRYMULA et al., 2011). 

Essa vacina utiliza a proteína D do HiNT como carreador proteico para oito de seus 

sorotipos (1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14 e 23F) e para os demais (19F e 18C), a proteína 

carreadora de toxóide diftérico e de toxóide tetânico, respectivamente (CHEVALLIER 

et al., 2009). Países que introduziram a PCV10 em programas de imunização 
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observaram redução de DPI e DPNI (AFONSO et al., 2013; LEACH et al., 2014; 

PALMU et al., 2014; ANDRADE et al., 2016; SGAMBATTI et al., 2016). 

Em razão da elevada morbidade e mortalidade por DP entre menores de dois 

anos de idade no Brasil, o Ministério da Saúde decidiu introduzir a PCV na rotina de 

seu programa de imunização a partir de 2010. Assim, o Brasil foi o primeiro país da 

América Latina a introduzir essa vacina (MOREIRA et al., 2016). A PCV foi 

introduzida gradativamente no ano de 2010 para o grupo etário de crianças de 2 a 23 

meses de idade em esquema de três doses primárias aos 2, 4 e 6 meses de idade, seguida 

por uma dose de reforço aos 12–15 meses de idade. Dois esquemas vacinais especiais 

(catch up) para crianças de 7-11 meses de idade (2 doses primárias + 1 dose de reforço 

aos 12–15 meses de idade) e e para aquelas de 12-15 meses de idade (dose única) foram 

oferecidos no primeiro ano de introdução da vacina apenas com a finalidade de obter 

maior homogeneidade da vacinação e atingir mais rapidamente a imunidade coletiva 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2012). Após o primeiro ano de introdução da 

vacina a dose de reforço do esquema vacinal 3+1 foi recomendada no calendário de 

imunização infantil aos 12 meses de idade, podendo ser administrada até os 23 meses. 

Recentemente, em janeiro de 2016, o PNI alterou o esquema vacinal da PCV10 de 3+1 

para 2+1 (duas doses primárias aos 2 e 4 meses, seguida de uma dose de reforço que 

pode ser administrada de 12 meses a 4 anos de idade, de preferência precocemente, aos 

12 meses) (BRASIL, 2015).  

A partir de 2010, países que utilizavam a PCV7 vêm substituindo-a pela PCV10 

ou PCV13 (PCV13 ou Prevnar 13®, Pfizer) (BEN-SHIMOL et al., 2014; LEACH et al., 

2014; MAROM et al., 2014; SIMONSEN et al., 2014). A PCV13 adicionou os 

sorotipos 1, 3, 5, 6A, 7F e 19A àqueles contidos na PCV7. Estima-se que os sorotipos 

da PCV10 e da PCV13 sejam responsáveis por cerca 10 milhões de episódios de DP no 

mundo e cerca de 600.000 mortes por ano (JOHNSON et al., 2010). A Figura 2 

apresenta um comparativo entre os sorotipos que compõem as vacinas pneumocócicas 

licenciadas e implementadas em Programas Nacionais de Imunização.  
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PCV7-CRM* 

(Prevenar®) 
 

4, 6B, 9V, 14, 18C, 

19F, 23F 
      

         

PHiD-CV-10 

(Synflorix®) 
 

4, 6B, 9V, 14, 18C, 

19F, 23F 
 1, 5, 7F     

         

PCV13-CRM* 

(Prevenar13®) 
 

4, 6B, 9V, 14, 18C, 

19F, 23F 
 1, 5, 7F  

3, 

6A**, 

19A 

  

         

PPSV23 

(Pneumovax®) 
 

4, 6B, 9V, 14, 18C, 

19F, 23F 
 1, 5,7F  3, 19A  

2, 8, 9N, 10A, 11A, 12F, 

15B, 17F, 20, 22F, 33F 

Figura 2 - Sorotipos do pneumococo incluídos nas vacinas pneumocócicas licenciadas.  

Adaptado de Hausdorff, Hoet and Adegbola (2014). *CRM = cross reactive material; 

**O sorotipo 6A está contido apenas na vacina PCV13. 

Em 2016, 137 países já haviam introduzido uma PCV em programas de 

imunizações, dos quais 31 introduziram a PCV10 (INTERNATIONAL VACCINE 

ACCESS CENTER (IVAC), 2016). As últimas estimativas das taxas de CV a nível 

mundial mostraram uma variação destas taxas de 83% na região das Américas a 2% na 

região do Pacífico Oeste; na África a cobertura foi estimada em 50% (Figura 3). A 

cobertura global foi de 31%. Em países de média e alta renda, o tão desejado efeito 

indireto da vacinação pneumocócica foi identificado em faixas etárias não alvo da 

vacina, após introdução da PCV7, PCV10 e PCV13 (GRIJALVA et al., 2007; 

SIMONSEN et al., 2014; ANDRADE et al., 2015a). 

 

Figura 3 – Distribuição mundial da CV da terceira dose da PCV em 2015. 

<50% 
50-79% 
80-89% 
>=90% 

Não aplicável/não disponível em esquema nacional de imunização 
Não aplicável 

PCV em uso, mas dados de cobertura vacinal não disponíveis 

0 2,100 4,2001,050 Kilometers
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Adaptado de World Health Organization (2016).  

 

1.6.1 PCV e os diferentes esquemas de vacinação recomendados 

 O efeito das PCV frente aos diferentes esquemas vacinais adotados tem sido o 

foco dos pesquisadores e gestores de programas de imunizações. Uma revisão 

sistemática da literatura mostrou que esquemas de doses 2+1, 3+0 ou 3+1 possuem 

efetividade semelhante para DPI, pneumonia e colonização nasofaríngea, bem como 

efeito indireto (CONKLIN et al., 2014; LOO et al., 2014; WHITNEY; GOLDBLATT; 

O’BRIEN, 2014a). A decisão quanto ao esquema de vacinação ideal para cada local, 

com vistas a alcançar a redução da DP em níveis populacionais, deve ser pautada na 

realidade epidemiológica e nas questões práticas relativas a cada programa de 

imunização, bem como a idade de maior carga da doença (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2012; WANG; DOBO, M; DUMOLARD, L; CHERIAN, 2013). O 

esquema 2+1 é o principal esquema em uso na maioria dos países, principalmente 

europeus (INTERNATIONAL VACCINE ACCESS CENTER (IVAC), 2016). 

 Em 2012, a OMS passou a recomendar aos países a adoção tanto do esquema 

3+0 (três doses primárias, aos 2, 4 e 6 meses de idade com um intervalo mínimo de 

quatro semanas entre as doses) quanto do esquema 2+1 (duas doses a partir de seis 

semanas de vida com uma dose reforço entre nove e 15 meses de idade, respeitando um 

intervalo de oito semanas entre as duas primeiras doses) (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2012). A OMS recomenda também a implementação de esquemas 

alternativos (catch-up) no processo de introdução da PCV em um programa de 

imunização, com o intuito de acelerar o impacto da vacinação na redução da morbidade 

e mortalidade por DP e o efeito indireto, especialmente, para pneumonias. O catch-up 

foi recomendado em duas doses em um intervalo mínimo de dois meses para os grupos 

etários de crianças de 12 a 24 meses de idade não vacinadas e de 2 a 5 anos de idade em 

condições de alto risco de desenvolver infeção pneumocócica. A administração de uma 

dose de reforço no esquema de duas doses primárias é necessária para a proteção 

individual da criança e a duração da imunidade, no entanto, a imunidade a longo prazo 

para o esquema, quando utilizado o esquema vacinal 3+0, ainda é questionado (LOO et 

al., 2014). 
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1.7 Uso de dados administrativos em estudos de base populacional 

 

 Dados administrativos constituem-se de registros coletados rotineiramente e 

mantidos por orgãos estatais nos diferentes níveis de gestão e mesmo no setor privado, 

sendo utilizados como fontes de informação para o gerenciamento de programas de 

saúde, bem como repasse de recursos financeiros (HOTZ et al., 1998; CADARETTE; 

WONG, 2015). 

As vantagens do uso de dados administrativos têm atraído muitos pesquisadores 

para desenvolver estudos epidemiológicos de base populacional (HOTZ et al., 1998; 

COELI, 2010). Dentre esses, destacam-se a facilidade de acesso aos dados, o baixo 

custo para a coleta das informações, a disponibilidade de registros de muitos indivíduos, 

de vários períodos, de diversos locais e uma ampla faixa de desfechos. Países 

desenvolvidos, como a Finlândia, Suiça e Dinamarca têm utilizado dados 

administrativos para o cálculo de estimativas sociodemográficas, além do propósito 

econômico (ADMINISTRATIVE DATA LIAISON SERVICE, 2015). Na América 

Latina e no Brasil, o uso de sistemas de informação em saúde nacionais e locais para a 

produção de informações em saúde também tem sido cada vez mais frequente, 

especialmente, para a avaliação de impacto da vacinação (CARMO et al., 2011; 

AFONSO et al., 2013; SCOTTA et al., 2014; SARTORI et al., 2015; ANDRADE et al., 

2016; SGAMBATTI et al., 2016). 

 Alguns sistemas de informação em saúde contém registros de identificação 

nominal do indivíduo ou número de identificação único para cada indivíduo permitindo 

a condução de estudos londitudinais com maior facilidade. No Chile, por exemplo, o 

indivíduo recebe um número de identificação única ao nascer (DIAZ et al., 2016). No 

Brasil, o cenário é outro, o registro do número de identificação único como o Cadastro 

de Pessoa Física e número do cartão SUS ainda têm sido utilizados de forma limitada 

nos sistemas de saúde. Consequentemente, a falta de variáveis únicas de identificação 

de indivíduos nos sistemas de informações em saúde exige a aplicação de diversas 

metodologias para a limpeza dos dados e o pareamento de registros de mesmo indivíduo 

em um mesmo banco de dados ou em bancos diferentes, quando necessário 

(SGAMBATTI et al., 2015). Além disso, de maneira geral, as bases de dados 

administrativos governamentais demandam uma padronização das variáveis de estudo 
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para otimização do uso dos dados para gerar informações. Portanto, entre as 

desvantagens, cita-se a falta da padronização na coleta dos dados, e por vezes a baixa 

cobertura e a falta de dados que podem ser essenciais para melhor compreensão do 

objeto de estudo (COELI, 2010; SARTORI et al., 2015). No entanto, dados para 

pesquisas podem ser recuperados por meio de técnicas de vinculação (linkage) entre 

registros de diferentes sistemas de informação em saúde, como a empregada neste 

estudo, entre os registros do Sistema de Controle do Atendimento Ambulatorial 

(SICAA) e SINASC. 

  

1.7.1 Dados administrativos e avaliação da vacinação pneumocócica 

 Na última década, dados administrativos têm sido fontes frequentes de estudos 

para produzir estimativas de CV e de adesão para várias vacinas em diferentes países 

(FINE; EAMES; HEYMANN, 2011; HULL et al., 2011; LUHM; CARDOSO; 

WALDMAN, 2011b; KRISHNARAJAH et al., 2012; EISENBERG; GU; 

KRISHNARAJAH, 2013; LERNOUT et al., 2014; RIISE et al., 2015). No Brasil, o 

Sistema de Informações do PNI, encontra-se disponível online e gratuitamente pelo 

Ministério da Saúde. Este sistema disponibiliza dados agregados do número de doses e 

das taxas de CV por imunobiológico, sexo, faixa etária, região-município, não 

permitindo a avaliação da vacinação em idade oportuna (BRASIL, 2016b). Em 2012, 

foram destinados recursos financeiros para a compra de computadores e capacitação de 

pessoal para a implantação de um sistema que permitirá o registro nominal dos 

indivíduos vacinados (BRASIL, 2012b). Todavia, a implantação ainda não atingiu todos 

os municípios brasileiros, não permitindo avaliações para além do número de doses e 

cálculo de taxas de CV. 

 Em Curitiba, Paraná, um sistema local contendo registros de vacinação 

permitiu a avaliação da vacinação em idade oportuna para algumas vacinas. Uma 

vantagem desse sistema local é conter data de nascimento e de vacinação, possibilitando 

também a avaliação de doses administradas fora da idade e dos intervalos preconizados 

(LUHM; CARDOSO; WALDMAN, 2011b). Poucos são os municípios brasileiros que 

contam com sistemas de registro de dados de vacinação e de consultas médicas. O 

município de Goiânia, local deste estudo, dispõe de um sistema de informações 
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ambulatoriais (SICAA) com registros de identificação nominal dos indivíduos atendidos 

nos serviços do SUS. A partir deste sistema, é possível identificar o diagnóstico médico 

no atendimento, a idade em que a criança foi vacinada e os imunobiológicos recebidos, 

permitindo a avaliação da vacinação em idade oportuna e o impacto em doenças 

imunopreveníveis. 

  

1.7.2 Impacto da vacinação PCV na morbidade por otite média por meio de dados 

administrativos 

O impacto da vacinação PCV na morbidade por DPI e DPNI tem sido 

extensivamente reportado (GRIJALVA et al., 2006, 2007; ANSALDI et al., 2008; 

GRIJALVA; NUORTI; GRIFFIN, 2009; RÜCKINGER et al., 2009; AFONSO et al., 

2013; SCOTTA et al., 2014; ZHOU et al., 2014; SIGURDSSON et al., 2015; 

SGAMBATTI et al., 2016). Em relação às otites, evidências de impacto foram relatadas 

em alguns países, em sua maioria de alta renda.  

A tabela 1 sumariza os delineamentos e os resultados de estudos sobre o efeito 

da vacinação PCV na morbidade por otite em crianças. Observa-se que as primeiras 

evidências do impacto da vacinação PCV7 nas consultas por otite foram provenientes 

de estudos observacionais conduzidos nos EUA, local que concentra o maior número de 

estudos publicados. Após o primeiro ano de introdução da PCV7 na rotina de 

imunização infantil dos EUA, a frequência de casos por OM em crianças menores de 

dois anos de idade, em serviços hospitalares e ambulatoriais, reduziu 17% e 28% no 

Estado do Tenesse e na região de Nova Iorque, respectivamente (POEHLING et al., 

2007). Em âmbito nacional, utilizando dados de diferentes bases, a redução das taxas de 

consultas ambulatoriais variou de 20% a 42,7% em crianças menores de dois anos de 

idade, após 2 e 4 anos pós-vacinação, respectivamente (GRIJALVA et al., 2006; ZHOU 

et al., 2008b). Em período de maior tempo de vacinação (seis anos), a redução das 

consultas por otite também foi documentada em crianças menores de cinco anos de 

idade e indígenas (GRIJALVA; NUORTI; GRIFFIN, 2009; SINGLETON et al., 2009). 

Em 2010, decorridos quase dois anos da substituição da PCV7 pela PCV13 na rotina de 

imunização na infância nos EUA, observou-se redução significativa das taxas de 

consultas ambulatoriais de 0,27 crianças/ano (MAROM et al., 2014). Na maior parte 
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dos estudos foi utilizada a metodologia antes versus depois para a análise de dados, ou 

seja, compararam as taxas do período pré e pós-vacinação. O impacto da PCV10 nas 

consultas por OM também foi mostrado na Austrália e Islândia, com percentuais de 

redução de 16,0% e 24,0%, respectivamente (LEACH et al., 2014; SIGURDSSON et 

al., 2015). Episódios de otite de maior gravidade também apresentaram redução após 

introdução da PCV13 (BEN-SHIMOL et al., 2014). 
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Tabela 1 – Estudos observacionais sobre impacto da vacinação PCV nas consultas ambulatoriais e hospitalização por otite média/otite média aguda em 

diferentes países (continuação)* 
Referência Local Tipo de PCV 

(esquema) 

Ano de 

introdução 

Tipo de 

estudo 

Faixa 

etária 

(anos) 

Tamanho da 

amostra 

Tipo de dado 

 Fonte de dados 

Abrangência do estudo 

(representatividade da amostra, 

%)** 

Definição de casos Desfecho Análise de dados Tempo de 

uso 

(PCV) 

Resultados 

% de redução 

Grijalva et 

al., 2006 

EUA PCV7 

(3+1) 

2000 

Ecológico <2 NI Dados administrativos 

National Ambulatory Medical 

Care Survey (NAMCS) 

 

National Hospital 

Ambulatory Medical Care 

Survey (NHAMCS) (hospitalar 

e ambulatorial, incluindo 

serviço de urgência e 

emergência) 

 

Nacional 

Convênios público e privado 

(NAMCS: 63-73%, população 

geral; 

NHAMCS: Hospitalar e 

ambulatorial 85-97%; urgência e 

emergência 73-95%, população 

geral) 

Códigos CID-9 

listados no Apêndice 

B 

Taxa de consultas 

por OM/1.000 

crianças 

Pré vs pós/ RR, 

percentual de 

redução 

3 20,0% 

Poehling 

et al., 2007 

Tenesse, 

EUA 

PCV7 

(3+1) 

2000 

Ecológico <2 150.122 

crianças 

Dados administrativos 

TennCar (hospitalar e 

ambulatorial, incluindo serviço 

de urgência e emergência) 

 

Estadual 

Convênios público e privado 

(50%, crianças) 

Códigos CID-9  

 OM serosa crônica 

(381.1) 

 OM mucóide 

crônica (381.2) 

 OM não supurativa 

não especificada 

como cronica e 

outras (381.3) 

 OM não supurativa 

ou não especificada 

como aguda ou 

crônica (381.4), 

  

Frequência de 

consultas por OM 

Pré vs pós/ RR, 

percentual de 

redução 

1 17,0% 

Nova Iorque 

e região, 

EUA 

PCV7 

(3+1) 

2000 

<2 26.409 

crianças 

Dados administrativos 

 Upstate  New York  database 

(hospitalar e ambulatorial, 

incluindo serviço de urgência e 

emergência) 

 

Regional 

Convênio privado 

(70%, crianças NI idade) 

 

Frequência de 

consultas por OM 

Pré vs pós/ RR, 

percentual de 

redução 

1 28,0% 

Zhou et 

al., 2008 

EUA PCV7 

(3+1) 

2000 

Quasi-

experimental 

<2 ~150.00 

atendimentos 

Dados administrativos 

MarketScan (ambulatorial, 

incluindo serviço de urgência e 

emergência) 

 

Nacional 

Convênios público e privado 

(>40.000, crianças <2 anos de 

idade) 

Códigos CID-9 

listados no Apêndice 

B 

Taxa de consultas 

por OMA/1.000 

pessoas-ano 

Pré vs pós/ 

percentual de 

redução 

4 42,7% 

Ansaldi et 

al., 2008 

Região de 

Ligúria, 

Itália 

PCV7 

(2+1) 

2003 

Quasi-

experimental 

<2 ~35.452 

atendimentos 

Dados administrativos 

Liguria regional database 

(hospitalar) 

 

Regional 

Convênios público e privado 

(NI) 

Códigos CID-9 

 OM não 

especificada (382) 

Taxa de 

hospitalização por 

OMA/10.000 

pessoas-ano 

Pré vs pós/ 

percentual de 

redução 

2 36,4% 
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Tabela 1 – Estudos observacionais sobre impacto da vacinação PCV nas consultas ambulatoriais e hospitalização por otite média/otite média aguda em 

diferentes países (continuação)* 

Referência Local Tipo de PCV 

(esquema) 

Ano de 

introdução 

Tipo de 

estudo 

Faixa 

etária 

(anos) 

Tamanho da 

amostra 

Tipo de dado 

 Fonte de dados 

Abrangência do estudo 

(representatividade da amostra, 

%)** 

Definição de casos Desfecho Análise de dados Tempo de 

uso 

(PCV) 

Resultados 

% de redução 

Grijalva et 

al., 2009 

 

EUA PCV7 

(3+1) 

2000 

Ecológico < 5 6,2 bilhões de 

atendimentos 

Dados administrativos 

NAMCS 

NHAMCS (hospitalar e 

ambulatorial, incluindo serviço 

de urgência e emergência) 

 

Nacional 

Convênios público e privado 

(NAMCS: 59-73%, população 

geral; 

NHAMCS: 90-98%, população 

geral) 

 

Códigos CID-9 

 OMA não 

supurativa (381.x) 

 OM não 

especificada (382) 

 

Taxa de consultas 

por OM/1.000 

crianças 

Pré vs pós/ RR, 

percentual de 

redução 

6 33,0% 

Singleton 

et al., 2009 

EUA PCV7 

(3+1) 

2000 

Ecológico <5 352.315 

atendimentos 

Dados administrativos, 

National Patient Information 

Reporting System (inclui: 

NAMCS, NHAMCS and Kids’- 

hospitalar e ambulatorial, 

incluindo serviço de urgência e 

emergência) 

Nacional 

Convênios público e privado 

(NAMCS: NI; NHAMCS: NI; 

KID: 10%, dos partos não 

complicados; 80%, crianças 

hospitalizadas <20 anos de 

idade) 

Códigos CID-9 

 OMA não 

supurativa (381) 

 OM serosa crônica 

(381.1) 

 OM mucóide 

crônica (381.2) 

 OM não supurativa 

não especificada 

como cronica e 

outras (381.3) 

 OM não supurativa 

ou não especificada 

como aguda ou 

crônica (381.4), 

 OM não 

especificada (382) 

 

Taxas de consultas/ 

hospitalização por 

OM/100 crianças-

ano 

Pré vs pós/ 

percentual de 

redução 

5 35,5% 

De Wals et 

al., 2009 

Quebec, 

Canadá 

PCV7 

(2+1) 

2004 

Quasi-

experimental 

<5  Dados administrativos 

Quebec Health Insurance Board 

(hospitalar e ambulatorial, 

incluindo serviço de urgência e 

emergência) 

Municipal 

Convênio público e privado 

(NI) 

Códigos CID-9 

 OM não supurativa 

e distúrbios do tubo 

de Eustáquio (381) 

 OM supurativa e 

não especificada 

(382) 

 

Frequencia mensal 

de consultas 

médicas por 

OM/100 crianças-

ano 

Série temporal/ 

regressão linear 

3 13,2% 

Stambouli

dis et al., 

2011 

Atenas, 

Grécia 

PCV7 

(3+1) 

2004 

Inquérito 

hospitalar 

retrospectiva 

<15 5.580 

crianças 

Dados secundários 

prontuários médicos 

(ambulatorial, apenas serviço de 

emergência) 

Regional 

Convênio público 

(500.000, crianças <14 anos de 

idade) 

OM complicada por 

otorreia 

 Coleta de fluído da 

orelha média e 

intervalo >29 dias 

entre culturas sem a 

presença do mesmo 

patógeno 

identificado 

anteriormente. 

 

Taxa de consultas 

de por OM/10.000 

Pré vs pós/ 

percentual de 

redução 

4 36,1% 
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Tabela 1 – Estudos observacionais sobre impacto da vacinação PCV nas consultas ambulatoriais e hospitalização por otite média/otite média aguda em 

diferentes países (continuação)* 

Referência Local Tipo de PCV 

(esquema) 

Ano de 

introdução 

Tipo de 

estudo 

Faixa 

etária 

(anos) 

Tamanho da 

amostra 

Tipo de dado 

 Fonte de dados 

Abrangência do estudo 

(representatividade da amostra, 

%)** 

Definição de casos Desfecho Análise de dados Tempo de 

uso 

(PCV) 

Resultados 

% de redução 

Magnus et 

al., (2013) 

Noruega PCV7 

(2+1) 

2006 

Coorte 

prospectiva 

<3 103.278 

crianças 

Dados primários 

(aplicação de questionários) 

Nacional Episódio de OM 

(relato materno de 

infecção de ouvido 

prévia) 

Taxas de incidência 

de OMA/100 

Imunizados vs 

não imunizados 

2 14,0% 

Maron et 

al., 2014 

EUA PCV7 

(3+1) 

2000 

 

PCV13 

(3+1) 

2010 

Ecológico <2 355.471 

crianças 

Dados administrativos 

Clinformatics Data Mart, inclui 

Medicare e Medicaid (hospitlar e 

ambulatorial, incluindo serviço 

de urgência e emergência) 

Nacional 

Convênio público e privado 

(∼48 milhões, registros) 

Códigos CID-9 

 OM não supurativa 

e disturbios do tubo 

de Eustáquio 

(381.X) 

 OM supurativa ou 

não especificada 

(382.X) 

 Miringite aguda não 

especificada 

(384.X) 

 

Taxas de consultas 

por OM/crianças-

ano 

Pré vs pós/ RR 9 (PCV7) 

 

2 

(PCV13) 

0,03 

crianças/ano 

(PCV7) 

 

0,27 

crianças/ano 

(PCV13)*** 

Ben-

Shimol et 

al., 2014 

Região 

Sul de Israel 

PCV7 

(3+0) 

2009 

 

PCV13 

(3+0) 

2010 

Vigilância 

ativa de base 

populacional  

<2 6.122 

crianças 

Dados primários Regional 

(~15.000, nascidos/ano) 

 

Episódio de OM 

 Definida por ≥1 

sinais ou sintomas 

<7 dias: febre, 

anormalidade na 

membrana 

timpânica (eritema, 

opacidade, 

abaulamento e 

eritema, opacidade, 

abaulamento, ou 

drenagem), com 

coleta de fluído da 

orelha média, em 

intervalo <14 dias 

da consulta anterior. 

 

Taxa de incidência 

anual de OM 

pneumocócica/ 

1.000 crianças 

Pré vs pós/ RR, 

percentual de 

redução 

2 (PCV7) 

 

2,5 

(PCV13) 

31,0 % (PCV7) 

 

46,0% 

(PCV13) 

Leach et 

al., 2014 

Região 

Norte e 

Ocidental da 

Austrália 

PCV7 

(3+1) 

2001 

 

PCV10 

(3+1) 

2009 

 

Inquérito 

domiciliar 

<3 1.027 

crianças 

Dados primários Regional 

(25 das 36 comunidades da 

região Norte) 

 

Episódio de OM 

supurativa 

 Com ou sem 

perfuração da 

membrana 

timpanica e OM 

supurativa cronica 

Taxa de incidência 

de OM supurativa/ 

100 crianças 

PCV7 vs 

PCV10/OR 

percentual de 

redução 

3 16,0%**** 

Sigurdsson 

et al., 2015 

Islândia 

 

PCV10 

(2+1) 

2010 

Vigilância 

hospitalar 

retrospectivo 

<18 ~13,525 

indivíduos 

Dados secundários 

prontuários médicos (hospitalar) 

Regional 

(~50.000, crianças <18 anos de 

idade) 

Código CID-10 

 OMA supurativa e 

não especificada 

Taxa de incidència 

de OMA/10.000 

crianças/ano 

Pré vs pós/ RR, 

percentual de 

redução 

3 26,0% (<2 

anos de idade) 
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Tabela 1 – Estudos observacionais sobre impacto da vacinação PCV nas consultas ambulatoriais e hospitalização por otite média/otite média aguda em 

diferentes países (conclusão)* 

Referência Local Tipo de PCV 

(esquema) 

Ano de 

introdução 

Tipo de 

estudo 

Faixa 

etária 

(anos) 

Tamanho da 

amostra 

Tipo de dado 

 Fonte de dados 

Abrangência do estudo 

(representatividade da amostra, 

%)** 

Definição de casos Desfecho Análise de dados Tempo de 

uso 

(PCV) 

Resultados 

% de redução 

Fortunato 

et al., 

(2015) 

Itália PCV7 

(2+1) 

2002 

 

PCV13 

(2+1) 

2010 

 

Quasi-

experimental 

<5 4.361 

episódios 

Dados Secundários 

Inpatient Database (hospitalar) 

Nacional 

(~60.000, crianças ≤5 anos/ ano) 

Código CID-9 

 OMA supurativa e 

não especificada 

(382.xx). 

Taxa de 

hospitalização anual 

por OMA/100.000 

Pré vs pós/ 

percentual de 

redução 

7 (PCV7) 

 

2 

(PCV13) 

39,0% 

Lau et al., 

(2015) 

Inglaterra PCV7 

(2+1) 

2000 

 

PCV13 

(2+1) 

2010 

Coorte 

bidirecional 

<10 567.275 

crianças 

Dados secundários 

Intercontinental Medical 

Statistics (atenção básica) 

Nacional 

(~2 milhões, registros) 

Códigos CID-9 

listados no Apêndice 

B 

Taxas mensais de 

consultas por 

OM/100.000 

Séries temporais 

interrompida 

8 

(PCV7) 

 

4 

(PCV13) 

22,0% 

(PCV7) 

 

19,0% 

(PCV13) 

 

Mackenzie 

et al., 2009 

Austrália 

(Tiwi, 

Island) 

PCV7 

(3+0) 

 

PPV23 

(1 dose de 

reforço) 

Coorte 

retrospectiva 

<24 

months  

 Dados primários 

 

Regional 

(~2,029, indivíduos) 

 

Episódios de OMA 

Abaulamento 

moderado ou 

acentuado da 

membrana timpânica  

  

 Pré vs pós/ RR; 

percentual de 

redução 

 12%***** 

Poehling 

et al., 2004 

Tenesse, 

EUA 

PCV7 

 

Ecológico <2 

 

442.281 

crianças 

 

Dados administrativos 

TennCar 

 

Estadual 

Convênios público e privado 

(50%, crianças NI idade) 

Códigos CID-9  Frequência de 

consultas por OM 

Pré vs pós/ RR, 

percentual de 

redução 

2 11% 

(Hospitalar)) 

4% 

(Ambulatorial) 

 Nova Iorque 

e região, 

EUA 

PCV7 

 

 <2 

 

44.233 

crianças 

  

Dados administrativos 

Upstate  New York  database 

 

Regional 

Convênio privado 

(70%, crianças NI idade) 

 

 Frequência de 

consultas por OM 

Pré vs pós/ RR, 

percentual de 

redução 

1 Aumentou 

34%  

(Hospitalar) 

*-19% 

(ambulatorial) 

Abreviações:NI: não informado; RR: risco relativo ou razão de risco ; CID-9: Classificação Internacional de Doença versão 9; CID-10: Classificação Internacional de Doença 

versão 10. *O Apêndice A apresenta o algoritmo de busca e critérios de inclusão dos estudos. **Outros parâmetros são apresentados quando o percentual de representatividade da 

fonte de dados não foi identificado. ***O estudo não apresentou percentual de redução. ****Percentual de diferença obtido pela comparação dos casos de OM supurativa no 

período PCV10 com o período PCV7. *****P>0,05 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

No município de Goiânia, a PCV10 foi introduzida em junho de 2010 para 

crianças menores de dois anos de idade. Goiânia é um dos poucos municípios 

brasileiros que possui um sistema de informação com registros de identificação nominal 

(SICAA), tanto para consultas ambulatoriais quanto para imunobiológicos aplicados na 

rede SUS. Este cenário apresenta como vantagem a possibilidade de se utilizar esta 

valiosa fonte de dados para avaliar os (i) aspectos relacionados à vacinação, como idade 

oportuna e atraso vacinal e (ii) impacto da vacinação nas consultas pediátricas por 

doenças pneumocócicas, em especial, por otites. Os resultados deste estudo fornecem 

subsídios para as decisões programáticas do PNI quanto às ações de vacinação de rotina 

e a introdução de novos imunobiológicos ao calendário básico de vacinação. 

O conteúdo disponível no SICAA permite avaliar doses válidas, como idade 

mínima da criança, e intervalo entre as doses administradas, bem como idade adequada 

para receber uma determinada dose da PCV10. Essa potencialidade do SICAA pode 

contribuir para o preenchimento lacunas não respondidas, até o momento, pelos dados 

produzidos pelo PNI, uma vez que estes se limitam ao número de doses administradas 

da vacina. Em geral, estimativas mais acuradas sobre cobertura e adesão vacinal 

costumam ser obtidas por coleta dados primários em inquéritos domiciliares 

(MORAES, 2007; SARAIVA et al., 2015). Em Goiânia, um inquérito conduzido nos 

oito primeiros meses de introdução da PCV10 na rotina de vacinação infantil, 

identificou baixas taxas de CV (54,0%) e de adesão (29,5%) da PCV10 nos primeiros 

seis meses de idade (SARAIVA et al., 2015). Essas evidências mostraram que essas 

crianças estavam susceptíveis para infecção pneumocócica no ano de introdução da 

vacina, corroborando com os achados de alta incidência de pneumonia no grupo etário 

<2 anos de idade, mostrados por um estudo de vigilância ativa (SGAMBATTI et al., 

2015). Passados cinco anos do início da vacinação de rotina, dados do PNI indicam que 

a cobertura tem mantido-se >90%, uma das maiores do país, carecendo, no entanto, de 

novas evidências sobre a adesão à vacinação para subsidiar o PNI.  

Em relação a estudos de impacto da vacinação, a disponibilidade dos registros de 

consultas médicas ambulatoriais da rede SUS, constitui outra potencialidade do SICAA, 

pois, permite comparar as consultas ambulatoriais por otite em período pré e pós-
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introdução da PCV10. As otites implicam em substancial carga dentre as DP, gerando 

altos custos para o sistema de saúde (ZHOU et al., 2008a; CONSTENLA et al., 2009). 

Após o uso da PCV7 e da PCV13 em condições programáticas, foi observada a redução 

das consultas ambulatoriais por otite em diversos países de alta renda (ZHOU et al., 

2008a; BEN-SHIMOL et al., 2014; MAROM et al., 2014). Entretanto, até onde temos 

informação, não há publicação sobre o impacto da vacinação com a PCV10 nas otites 

em países de baixa e média renda.  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 Utilizar um sistema de informação com dados administrativos para avaliação da 

vacinação com a PCV10 no município de Goiânia.  

 

Sugestão: Avaliar a adesão vacinal e o impacto da vacina PCV10 na otite média aguda 

em crianças , residentes no município de Goiânia, utilizando um sistema de informação 

de dados administrativos. 

 

3.2 Objetivos específicos  

 Estimar a proporção de vacinação em idade oportuna e atraso na vacinação com 

a PCV10.  

 Identificar fatores associados ao atraso para receber a primeira dose e concluir o 

esquema 3+1 da PCV10. 

 Mensurar o impacto da vacinação com a PCV10 nas consultas ambulatoriais por 

otite em crianças menores de dois anos de idade. 
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4 MÉTODOS 

 

Artigo 1 – Timeliness and risk factors associated with delay for pneumococcal 

conjugate 10-valent routine immunization in Brazilian children 

 

4.1 Desenho e local de estudo  

 

Um estudo de coorte retrospectiva, de base populacional, foi conduzido, para 

avaliar a adesão à vacinação PCV10 por crianças menores de dois anos de idade, 

nascidas em 2012 e residentes em Goiânia. 

O município de Goiânia, capital do Estado de Goiás, localiza-se na região 

Centro-Oeste do Brasil. No ano de referência da coorte deste estudo, 2012, a população 

de Goiânia foi estimada em 1.333.767 habitantes; 35.424 (2,7%) eram crianças menores 

de dois anos de idade (BRASIL, 2016c). Aproximadamente 64% da população infantil 

menor de quatro anos de idade eram usuárias dos serviços públicos de saúde do 

município no ano de 2012 (BRASIL, 2016d). A mortalidade infantil foi estimada em 

12,9 óbitos por 1.000 nascidos vivos em 2012 (BRASIL, 2016e). 

 

4.2 População de estudo 

 

A população de estudo foi constituída por crianças nascidas no ano de 2012 em 

Goiânia com registro eletrônico da primeira dose da PCV10 no SICAA. Para identificar 

essas crianças, foram utilizados os dados de nascidos vivos no ano de 2012 de mães 

residentes em Goiânia disponíveis no SINASC. As crianças foram seguidas até os dois 

anos de idade. A escolha do período de seguimento levou em conta a idade máxima de 

23 meses de idade para administração da dose de reforço da PCV10 (esquema 3+1), 

recomendada pelo PNI no momento do estudo (BRASIL, 2010a). 

 

 



36 

 

 

4.3 Fonte de dados 

 

4.3.1 Sistema de Controle do Atendimento Ambulatorial (SICAA) 

O SICCAA é um sistema de informações de saúde de cunho administrativo e de 

âmbito municipal, o qual reúne registros de atendimentos ambulatoriais realizados em 

unidades de saúde da rede SUS do município de Goiânia. Os registros que constam no 

SICAA permitem identificar atendimentos realizados, como exemplo, doses de vacinas 

aplicadas. Os dados dessas doses registradas no SICAA são utilizados pelo 

Departamento de Imunização da Secretaria de Saúde de Goiânia para informar ao PNI o 

consolidado de doses administradas por imunobiológico, sexo e faixa etária. 

A implantação do módulo do SICAA que permite registrar dados de vacinação 

iniciou-se em 2010. Em 2012, dentre as 73 salas de vacinas disponíveis no município, 

67 (91,8%) utilizavam o SICCAA para registrar os dados de imunobiológicos 

administrados. O sistema de informações de Avaliação do Programa de Imunizações 

(API-Web) é empregado nas unidades que não possuem o SICAA. 

Nesse estudo, foram empregadas as seguintes variáveis disponíveis no SICAA: 

código da dose do imunobiológico, descrição da dose e imunobiológico, nome da 

criança, nome da mãe, sexo, endereço, bairro, Código de Endereçamento Postal (CEP), 

data de vacinação e de nascimento. 

 

4.3.2 Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) 

 Os dados do SINASC foram utilizados para identificar crianças nascidas em 

2012 em Goiânia, bem como para recuperar variáveis potencialmente associadas ao 

risco de atraso da vacinação PCV10. 

 O SINASC foi criado no Brasil em 1990 para melhorar o registro de 

nascimentos e permitir a produção de informações sobre a saúde materna e neonatal no 

país (MELLO-JORGE; LAURENTI; GOTLIEB, 2007; BRASIL, 2011). O sistema 

contém registros de nascidos vivos obtidos pelo preenchimento da declaração de 

nascido vivo (DNV). A DNV é um documento padronizado em todo o território 

nacional e de preenchimento obrigatório em hospitais ou outros locais de nascimento, 

sendo um documento necessário para a obtenção do registro civil. Em 2012, ano da 
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coorte deste estudo, a cobertura do SINASC em Goiânia foi de 99,6% (BRASIL, 

2016f).  

As variáveis do SINASC utilizadas foram: nome da mãe, idade, escolaridade, 

número de consultas de pré-natal, status marital, peso ao nascer, endereço, CEP, código 

do município de residência. 

 

4.4 Vacinação PCV10 

 

A PCV10 foi introduzida no município de Goiânia em 14 de junho de 20102 em 

esquema 3+1 e catch up (BRASIL, 2010a). Após o primeiro ano de introdução da 

PCV10, o esquema catch-up de duas doses primárias e uma dose de reforço para 

crianças com idade de 7 a 11 meses não foi mais recomendado pelo PNI. No município 

de Goiânia, os serviços de imunização iniciam a vacinação da PCV10 aos 2 meses de 

idade (esquema vacinal 3+1). Todavia, se uma criança não receber nenhuma dose em 

seu primeiro ano de vida é feita vacinação em dose única entre 12 e 23 meses de vida. 

 

4.5 Definições 

 

4.5.1 Doses válidas 

 Neste estudo, se considerou os seguintes critérios para classificar uma dose de 

vacina válida: i) primeira dose foi recebida em idade ≥42 dias, ii) segunda e a terceira 

doses recebidas em intervalos ≥30 dias da dose anterior e iii) dose de reforço recebida 

em intervalo ≥6 meses em relação a terceira dose (GLAXOSMITHKLINE, 2009; 

WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2012). 

 

4.5.2 Vacinação em idade oportuna e atraso vacinal 

 A vacinação em idade oportuna foi definida como receber uma dose em até 28 

dias após a idade recomendada pelo PNI (SCHOEPS et a. 2014; GIBSON et al., 2015; 

                                                 

2 Nota técnica n. 01/Coordenação Estadual de Imunização/GVE/SPAIS/SES (Anexo 1). 
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D’ARDENNE et al., 2016). As idades recomendadas para receber o esquema vacinal 

são: 2 meses para a primeira dose, 4 meses para a segunda dose, 6 meses para a terceira 

dose e 12 meses para a dose de reforço (BRASIL, 2010a). A idade da criança em meses 

foi convertida em dias. Para tanto, considerou-se que o número de dias de um mês para 

outro varia entre 30 e 31 dias, sendo assim, a idade de 2, 4 e 6 meses foi transformada 

em 61, 122, e 183 dias, respectivamente. A idade de 12 meses correspondeu a 365 dias. 

As vacinas administradas após 28 dias da idade recomendada foram consideradas 

atrasadas. Somente para a dose de reforço foi oferecido um período adicional de 31 dias 

para a criança receber esta dose, além dos 28 dias definidos acima, conforme sugerido 

por um recente consenso entre especialistas em vacinação infantil (GRAS et al., 2016). 

O atraso da vacinação foi complementar a vacinação em idade oportuna. Assim, se a 

criança recebeu a primeira, a segunda, a terceira e a dose de reforço a partir de ≥90, 

≥151, ≥212 e ≥425 dias de idade, respectivamente, considerou-se vacinada, porém com 

atraso. O esquema 3+1 foi considerado concluído se a criança recebeu as três doses 

primárias e a dose de reforço. Aquelas crianças que concluíram o esquema 3+1 em 

idade ≥425 dias foram consideradas concluintes, mas, com atraso. 

 

4.6 Desfechos e variáveis exploratórias 

 

Os desfechos de estudo foram: i) proporção de vacinação de cada dose em idade 

oportuna, ii) fatores de risco associados ao atraso em receber a primeira dose e iii) 

fatores de risco associados ao atraso para concluir o esquema vacinal 3+1 da PCV10. 

As variáveis exploratórias utilizadas foram: sexo e peso da criança, idade 

materna (anos), educação materna (ensino médio ou superior e ensino fundamental ou 

sem escolaridade) e número de consultas de pré-natal (<4, 4-6 e ≥ 7). 

 

4.7 Processamento e preparo dos dados para o linkage determinístico entre 

registros do SICAA e SINASC 

 

 O primeiro procedimento realizado no preparo dos dados para o linkage foi a 

limpeza e padronização do conteúdo das variáveis: nome da criança, nome da mãe, 
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logradouro e bairro. As estrátegias utilizadas neste processo foram: capitalização de 

letras, remoção de caracteres e preposições, correção de erros tipográficos e exclusão de 

registros com nomes ignorados, não informados, entre outros. Como exemplo, o nome 

Maria da Silva tornou-se MARIA SILVA. 

 O SICAA está organizado em um formato que gera n linhas de acordo com n 

procedimentos realizados. No caso do atendimento de vacinação, por exemplo, para 

uma criança que compareceu a unidade de saúde em um dia e recebeu três doses de 

imunobiológicos diferentes, o sistema gera três linhas de registros que se diferem 

apenas quanto a dose do imunibiológico. Dessa forma, para permitir a análise de doses 

de vacina administradas sucessivamente, o banco de dados foi convertido do formato de 

múltiplas linhas de registros de uma criança para uma única linha, sendo necessário 

criar uma variável que permitisse identificar de maneira única cada criança. Diversas 

condições foram criadas para identificar a mesma criança a partir da combinação de 

variáveis, tal como: nome da criança, nome da mãe, soundex do nome da criança e da 

mãe, logradouro, bairro e, número da unidade de saúde e datas de atendimento de 

vacinação e de nascimento. Foram geradas variáveis para identificar os registros de 

recém-nascidos e de gemelares, a fim de evitar o pareamento de registros falso positivos 

nos casos em que a vacina administrada foi registrada no nome da mãe. Esses 

procedimentos permitiram organizar o histórico de vacinação da criança em ordem 

cronológica de atendimento.  

 Cada dose de imunobiológico registrado no SICAA possui um código único. 

Após a organização do histórico vacinal da criança em ordem cronológica, foram 

selecionados apenas os códigos correspondentes as doses da PCV10.  

A idade da criança no momento em que ela recebeu cada dose de vacina PCV10 

foi calculada a partir das datas de atendimento e de nascimento. 

  

4.8 Linkage determinístico 

 

 Um linkage determinístico foi conduzido entre os registros do SICAA e do 

SINASC para identificar as crianças elegíveis para a coorte de estudo. Similar a outros 

estudos, um algoritmo de linkage in-house foi criado para identificar os registros de 
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mesma criança (pareamento) nos dois sistemas de informação em saúde (PACHECO et 

al., 2008; AZEVEDO; TOSCANO; BIERRENBACH, 2013). As variáveis utilizadas no 

pareamento de registros foram: nome da criança e da mãe, soundex do nome da criança 

e da mãe, sexo, data de nascimento e endereço. Os registros não pareados foram 

revisados manualmente a fim de se identificar novos pares, sendo considerados pares 

aqueles registros que tiveram informação igual ou similar para as variáveis: nome da 

criança e da mãe, data de nascimento e sexo. O linkage também permitiu a inclusão de 

variáveis exploratórias contidas no SINASC, mas não contidas no SICAA (peso ao 

nascer, idade materna, escolaridade materna e número de consultas de pré-natal), 

viabilizando a análise dos fatores de risco associados ao atraso em receber a primeira 

dose e concluir o esquema vacinal da PCV10. 

  

4.9 Análise de dados 

 

A mediana de idade em dias e o intervalo interquartil (IQR) foram calculados 

para cada dose da PCV10. Algumas crianças apresentavam o registro de primeira e de 

terceira doses, mas não apresentavam o registro da segunda dose, correspondendo a 717 

registros. Para essas crianças, a idade da segunda dose foi imputada considerando a 

média do intervalo em dias da data de vacinação da primeira e da terceira doses. 

O método de Kaplan-Meier foi utilizado para estimar a proporção acumulada de 

crianças no momento em que elas receberam cada dose da PCV10 em uma dada idade. 

Esse método, em geral, é utilizado em estudos de sobrevivência, no entanto, tem sido 

cada vez mais empregado para estimar a idade da criança no momento da vacinação 

(LAUBEREAU et al., 2002; CLARK et al., 2003; AKMATOV et al., 2008; RIISE et 

al., 2015). Para calcular mais precisamente a vacinação em idade oportuna/atrasada de 

acordo com a definição do estudo, apenas crianças que receberam a respectiva dose 

foram incluídas na análise de Kaplan-Meier. 

A proporção de crianças vacinadas em idade oportuna foi calculada 

considerando as crianças que receberam uma determinada dose da PCV10 e/ou 

concluíram o esquema (3+1) dentro do período de tolerância definido neste estudo no 

ítem 4.5.2 pelo total de crianças incluídas na coorte, multiplicado por 100. 
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O atraso em receber a primeira dose e em concluir o esquema 3+1 foi 

dicotomizado em “sim” e “não”. Modelos de regressão log-binomial simples e múltiplo 

foram utilizados para estimar as Razões de Risco (RR) e correspondentes Intervalos de 

95% de Confiança (IC 95%) dos fatores associados ao atraso da primeira dose e do 

atraso da conclusão do esquema 3+1 da PCV. Os modelos de regressão múltipla foram 

utilizados também para ajustar possíveis fatores de confusão e teste para interações 

entre as variáveis. Variáveis cujo valor de p foi ≥0,20 na análise não-ajustada não foram 

incluídas na análise de regressão múltipla. As demais variáveis foram então 

sucessivamente removidas da análise de regressão pelo comando do Stata “stepwise” 

com base no seu efeito de confusão e na sua contribuição para os modelos. Foram 

mantidas as variáveis cuja remoção do modelo causou alterações >10% nos valores de 

RR, bem como as variáveis em que a remoção foi estatisticamente significativa 

(p<0,05) em teste de razão de probabilidade. Os critérios de informação de Akaike e 

Bayesiano foram utilizados para determinar o melhor ajuste do modelo. Os valores de 

p<0,05 foram considerados estatisticamente significativos para todas as análises. As 

análises foram conduzidas no software Stata-13 (Stata Corporation, Texas, EUA). 

 

4.10 Aspectos éticos 

 

 O estudo foi apreciado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

Envolvendo Seres Humanos do Hospital das Clínicas da UFG, protocolo n. 1.374.719 

(Anexo 2).  
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Artigo 2 – Reduction in all-cause otitis-related outpatient visits in children after 

PCV10 introduction in Brazil 

 

4.11 Desenho e período do estudo  

 

 Um estudo quasi-experimental, de análise de séries temporais interrompida, foi 

conduzido para avaliar a tendência das taxas mensais de consultas ambulatoriais por 

otite durante o período de agosto de 2008 a julho de 2015. 

 

4.12 População e local do estudo 

 

 A população de estudo foi constituída por crianças de 2 a 23 meses, residentes 

em Goiânia, com atendimento médico em unidades de saúde da rede SUS do município 

de Goiânia. Os registros provenientes de serviços de urgência e emergência foram 

excluídos, pois, a cobertura do SICAA nesses serviços ainda é baixa. 

 Durante o período do estudo, o número de unidades de saúde que utilizavam o 

SICAA para registrar consultas médicas passou de 75 em 2008 para 106 em 2013. 

Como as unidades que passaram a utilizar o SICAA após 2008, em sua maioria, eram 

unidades de serviços de diagnóstico, psiquiatria e saúde do trabalhador, apenas os 

atendimentos realizados nas 75 unidades que utilizam o SICAA desde 2008 foram 

incluídos no estudo.  

 

4.13 Fontes de dados 

 

4.13.1 Sistema de Controle do Atendimento Ambulatorial (SICAA) 

O SICAA, um sistema de âmbito ambulatorial de serviços da rede SUS de 

Goiânia, foi utilizado para a obtenção de dados de consultas médicas. A implantação do 

SICAA iniciou-se em 2004, sendo, a princípio, utilizado somente para registro de 

consultas médicas, de enfermagem e outros procedimentos. Os dados produzidos pelo 
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sistema têm função de controle da produção ambulatorial em nível municipal para 

alimentação do Sistema de Informação Ambulatorial (BRASIL, 2012) com fins de 

repasse de recursos financeiros. Além dessas funções regulatórias, os dados disponíveis 

no SICAA possibilitam análise de introdução de intervenções de saúde à nível 

populacional. 

 O SICAA é um sistema online que interliga as unidades de saúde da rede SUS 

com disponibilidade dos dados em tempo real. Por exemplo, enquanto o médico não 

finaliza o atendimento incluindo o CID-10, o paciente não consegue marcar exames 

e/ou consultas de retorno. Para tanto, é necessário que o usuário esteja cadastrado no 

sistema, e em tese, todas as consultas realizadas por ele devem ser registradas em um 

cadastro único. Os códigos da CID-10 e os procedimentos estão disponíveis no sistema 

para inclusão, sem necessidade de consulta prévia em outra fonte. Para a implementação 

do sistema, o município fez investimentos para instalação progressiva de computadores 

e pontos de acesso à internet. 

 A partir do ano de 2007, o sistema estava implementado em 58 unidades de 

saúde, cobrindo a maioria das unidades de saúde de atenção básica. No ano seguinte, a 

cobertura das unidades de saúde que registravam seus atendimentos no SICAA foi de 

75, e em 2009, de 106, cobrindo 94,6% das 112 unidades existentes em 2013. A partir 

de 2008, o aumento de unidades de saúde incluídas no SICAA foi, principalmente, de 

unidades especializadas de ortopedia, de saúde mental e de diagnóstico, bem como de 

Centros de Referência em Saúde do Trabalhador3. 

 As variáveis do SICAA utilizadas no presente estudo foram: nome da criança, 

nome da mãe, data de atendimento e de nascimento, código do diagnóstico (código da 

CID-10), sexo, logradouro, bairro, município de residência e de nascimento e código da 

unidade de saúde. 

 

4.13.2 Censos demográficos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

 Os denominadores para a população de 2 a 23 meses sob risco foram obtidos por 

estimativas populacionais, calculadas a partir da interpolação exponencial dos dados dos 

                                                 

3 Informações obtidas junto a Assessoria de Planejamento, Qualidade e Controle da Secretaria Municipal 

de Saúde de Goiânia. 
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censos demográficos brasileiros de 2000 e 2010 (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2014b, 2014c). 

 

4.15 Intervenção e desfechos do estudo 

 

A intervenção de interesse do estudo foi a vacinação PCV10 no município de 

Goiânia, iniciada em 14 de junho de 20104. Três períodos de estudo foram definidos: (i) 

pré-vacinação (agosto de 2008 a julho de 2010); (ii) período de transição (agosto de 

2010 a julho de 2011) e (iii) período pós-vacinação (agosto de 2011 a julho de 2015). 

 Para a análise deste estudo, foram definidos os seguintes desfechos: (i) Taxas de 

consultas ambulatoriais por otite (códigos da CID-10: H65, H66 ou H67) e (ii) Taxas de 

consultas ambulatoriais por todas as causas, utilizado como grupo de comparação, 

incluindo todos os códigos CID-10 de todos os capítulos, exceto aqueles 

correspondentes aos capítulos VIII (doenças do ouvido e processo mastóide) e X 

(doenças do aparelho respiratório) (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2010). 

 

4.14 Processamento dos dados  

 

 No SICAA, diversos registros são gerados em uma única consulta, tantos quanto 

forem o número de códigos CID-10 informados pelo médico no sistema. Assim, para 

que a unidade de análise do estudo fosse as consultas médicas ambulatoriais foi 

necessário identificar esses diversos registros de um mesmo indivíduo. 

 Procedimentos de limpeza e de padronização do conteúdo das variáveis (nome 

do paciente, nome da mãe, logradouro e bairro) foram empregados de modo idêntico ao 

descrito anteriormente no ítem 4.7.  

Para aumentar a chance de pareamento de registros de mesma criança e exclusão de 

registros duplicados foram geradas variáveis com o primeiro e o último nome da 

criança, da mãe, do logradouro e do bairro e variáveis de soundex do nome da criança e 

                                                 

4 Nota Técnica nº01 da Coordenação Estadual de Imunização (Anexo 1). 
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da mãe. Após, foi construído e aplicado um algoritmo de linkage determinístico para o 

pareamento dos registros de mesma criança realizados em um único dia semelhante ao 

validado por Pacheco et al. (2008) e aplicado em outros estudos epidemiológicos 

(AZEVEDO; TOSCANO; BIERRENBACH, 2013; ANDRADE et al., 2016). Esse 

algoritmo levou em conta a combinação de diversas variáveis, como exemplo, nome da 

criança e nome da mãe, data de nascimento e data de atendimento idênticos. Dessa 

maneira, foi possível reorganizar os dados de atendimentos de consultas ambulatoriais, 

de tal modo que, os diversos diagnósticos de mesma criança em um único dia de 

atendimento, registrados em múltiplas linhas, passaram a constituir uma única linha 

correspondente a uma consulta médica. Em seguida, um novo linkage foi realizado para 

identificar atendimentos de mesma criança, realizados em datas diferentes. Os registros 

do mesmo paciente foram ordenados por data de atendimento. Registros com dados 

ausentes no nome do paciente foram excluídos do estudo por não permitirem o 

pareamento com outros registros da mesma criança. 

 As idades das crianças foram calculadas a partir das datas de nascimento e da 

consulta ambulatorial. Crianças não residentes em Goiânia e fora da faixa etária de 

interesse do estudo foram excluídas.  

 Para construir as variáveis de desfecho, excluiu-se o terceiro dígito do código da 

CID-10 da variável “código do diagnóstico”. Essas variáveis foram recodificadas como 

presença do evento (=1) e ausência do evento (=0). Sempre que havia um diagnóstico de 

otite para uma mesma criança, e em mesma data de atendimento houvessem outros 

diagnósticos, apenas o diagnóstico de otite foi considerado. Registros de consultas 

ambulatoriais por otite de mesma criança realizadas em intervalo inferior a 21 dias 

(BLACK et al., 2000) foram assumidos como o mesmo atendimento e excluídos do 

banco de dados. Registros duplicados também foram excluídos da base de dados. 

 A partir da data de atendimento foram extraídos o mês e o ano do atendimento. 

Em sequência, os dados foram agregados por mês/ano de atendimento e sexo e somados 

os números de cada categoria de evento. As estimativas populacionais foram incluídas 

no banco de dados para o cálculo das taxas mensais. 
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4.17 Análise de dados 

 

 As taxas mensais das consultas ambulatoriais por todas as causas de otite e 

grupo de comparação foram então calculadas por mês, considerando como numerador o 

total de consultas ambulatoriais (otites e grupo de comparação), e no denominador as 

estimativas mensais da população de crianças de 2 a 23 meses de idade, multiplicados 

por 100.000.  

 Para a análise de séries temporais das consultas ambulatoriais por todas as 

causas de otite de agosto de 2008 a julho de 2015 em crianças de 2 a 23 meses de idade, 

foram considerados 72 pontos, correspondendo aos períodos pré (24 pontos) e pós-

vacinação (48 pontos). O período de transição foi excluído da análise de dados. Os 

testes do sinal e de regressão linear foram aplicados para verificar a presença de 

tendência secular na série, e o teste de Kruskal-Wallis para detectar sazonalidade. A 

seguir o método aditivo de Holt-Winters foi utilizado para controlar as tendências pré-

existentes ou seculares e as variações sazonais no período pré-vacinação. O método 

fornece uma média móvel exponencial ponderada de todos os valores observados no 

período pré-vacinação. As médias móveis ponderadas dos valores observados no 

período pré-vacinação possuem pesos decrescentes do valor mais recente para o mais 

antigo, sendo assim, o método atribui maior peso aos valores observados mais 

recentemente no período pré-vacinação para estimar valores pós-vacinação. O 

procedimento de ajuste para suavização exponencial de Holt-Winters aditivo para uma 

série temporal Zt pode ser descrito pelos seus componentes de sazonalidade, nível e 

tendência, como apresentado pela equação abaixo: 

Zt = µt + Tt + St + et 

onde: 

µt = nível médio da série 

Tt = componente de tendência 

St = componente sazonal 

et = componente de erro aleatório 

As estimativas dos fatores valor médio da série, de tendência e sazonal foram 

calculados por: 
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Tt= a*(µt – µ t-1) + (1-a)*Tt-1 

µt = b*(Zt – St-r + (1-b)*( µt-1 + Tt-1) 

St = c*(Zt – µt) + (1-c)*St-r 

onde: 

r = período de sazonalidade (12 meses) 

a = parâmetro de tendência 

b = parâmetro de nível 

c = parâmetro de sazonalidade 

Neste estudo, foram testadas combinações de parâmetros. As combinações 

abaixo (Tabela 2), representaram o melhor ajuste dos dados: 

Tabela 2 - Combinações de parâmetros utilizados para ajuste de 

dados em análise de séries temporais por modelo aditivo de Holt-

Winters. 

Tendência Sazonalidade a b c 

Sem sem 0,25 0,50 0,25 

Com sem 0,50 0,50 0,25 

Sem com 0,25 0,50 0,50 

Com com 0,50 0,50 0,50 

Os valores iniciais do procedimento são: 

St= Zt / (1/r) * ΣrZt, para t = 1, 2, ... , r 

µtr = (1/r) * ΣrZt, para t = 1, 2, ... , r 

Tr= 0 

As estimativas dos valores futuros da série foram: 

Zth = µt + h*Tt + St+h-s, para h = 1, 2, ... , r 

O erro foi obtido por: 

et = Zt– Zt, 

correspondendo a: 

Zt = taxas observadas 

Zt,= taxas esperadas 
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As taxas mensais para os desfechos deste estudo foram apresentadas em 

gráficos, incluindo o período de transição. As taxas do período pré-vacinação foram 

utilizadas na modelagem de Holt-Winters para estimar as taxas previstas para uma 

situação de ausência da introdução da intervenção, ou seja, ausência da vacinação com a 

PCV10 de 2011 a 2015 (pós-vacinação). 

Percentuais de mudança das taxas de consultas ambulatoriais por todas as causas 

de otite e grupo de comparação foram estimados a partir da divisão das taxas 

acumuladas observadas pelas taxas acumuladas esperadas para o período pós-vacinação 

menos um. A diferença entre os percentuais de mudança das taxas de consultas 

ambulatoriais por otite e grupo de comparação foi assumido como efeito direto da 

vacinação com a PCV10 para o grupo de crianças de 2 a 23 meses de idade. Para cada 

percentual de mudança das taxas, foi calculado o respectivo IC 95%. O valor de p <0,05 

foi assumido como estatisticamente significativo. 

O programa STATA v. 13.0 foi utilizado para o manejo dos dados e o programa 

R foi utilizado para análise dos dados e produção dos gráficos. 

 

4.18 Considerações éticas 

 

 O estudo recebeu parecer favorável para execução pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa envolvendo seres humanos da UFG (protocolo n. 1.374.719, Anexo 2) e do 

Hospital das Clínicas da UFG (protocolo n. 162.532, Anexo 3).  
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Artigo 1 – Timeliness and risk factors associated with delay for pneumococcal 

conjugate 10-valent routine immunization in Brazilian children 

Ana Lucia Sartori, Ruth Minamisava, Eliane Terezinha Afonso, Gabriela Moreira 

Policena, Grécia Carolina Pessoni, Ana Luiza Bierrenbach, Ana Lucia Andrade* 

 

Este artigo será submetido para publicação no periódico Vaccine 

  



50 

 

 

Timeliness and risk factors associated with delay for pneumococcal conjugate 10-

valent routine immunization in Brazilian children 

 

Ana Lucia Sartori, Avenida Alexandre Ferronato, s/n., Setor Industrial, Sinop, zip code: 

78.557-267, Mato Groso State, Brazil, e-mail: sartori.analucia@gmail.com  

Ruth Minamisava, Rua 227, s/n, Setor Leste Universitário, Goiânia, zip code: 74.690-

900, Goiás State, Brazil, e-mail: minamisava@gmail.com  

Eliane Terezinha Afonso, Rua 235, s/n, Setor Leste Universitário, Goiânia, zip code: 

74.605-020, Goiás State, Brazil, e-mail: elianeterezinhaafonso@gmail.com  

Ana Luiza Bierrenbach, Rua 235, s/n, Setor Leste Universitário, Goiânia, zip code: 

74.605-050, Goiás State, Brazil, e-mail: albierrenbach@yahoo.com.br    

Gabriela Moreira Policena, Rua 235, s/n, Setor Leste Universitário, Goiânia, zip code: 

74.605-050, Goiás State, Brazil, e-mail: gabrielapolicena@gmail.com   

Grécia Carolina Pessoni, Avenida Cerrado, n 999, Bloco B Térreo, Park Lozandes, Paço 

Municipal, Goiânia, zip code: 74.884-900, Goiás State, Brazil, e-mail: 

gcpessoni@gmail.com 

Ana Lucia Andrade, Rua 235, s/n, Setor Leste Universitário, Goiânia, zip code: 74.605-

050, Goiás State, Brazil, e-mail: alssandrade@gmail.com   

 

Ana Lucia Sartoria,b*, Ruth Minamisavac, Eliane Terezinha Afonsod, Gabriela Moreira 

Policenaa, Grécia Carolina Pessonie, Ana Luiza Bierrenbacha, Ana Lucia Andradea 

 

aDepartment of Community Health, Institute of Tropical Pathology and Public Health, 

Federal University of Goiás, Goiânia, Goiás, Brazil. 

bInstitute of Health Sciences, Federal University of Mato Grosso, Sinop, Brazil  

cFaculty of Nursing, Federal University of Goiás, Goiânia, Goiás, Brazil 

dFaculty of Medicine, Federal University of Goiás, Goiânia, Goiás, Brazil 

eSecretariat of Health of Municipality of Goiânia, Division of Immunization, Goiânia, 

Brazil 

*Corresponding author: Ana Lucia Sartori, Avenida Alexandre Ferronato, s/n., Setor 

Industrial, Sinop, zip code: 78.557-267, Mato Groso State, Brazil, e-mail: 

sartori.analucia@gmail.com  

  

mailto:minamisava@gmail.com
mailto:elianeterezinhaafonso@gmail.com
mailto:albierrenbach@yahoo.com.br
mailto:gabrielapolicena@gmail.com
mailto:gcpessoni@gmail.com
mailto:alssandrade@gmail.com
mailto:sartori.analucia@gmail.com


51 

 

 

Abstract 

Background: Vaccination coverage is the usual metrics to evaluate the immunization 

programs performance. For the 10-valent pneumococcal conjugate (PCV10) vaccine, 

measuring the delay of vaccination is also important, particularly as younger children 

are at increased risk of disease. Routinely collected data was used to assess the 

timeliness of PCV10 vaccination, and the factors associated with delay to receive the 

first dose and the completion of the PCV10 3+1 schedule. 

Methods: A population-based retrospective cohort study was conducted with children 

born in 2012 in Central Brazil. Children who received the PCV10 first dose in public 

health services were followed-up until two years of age. Kaplan-Meier method was used 

to plot the timeliness of receiving each PCV10 dose at any given age. Log-binomial 

regression models were used to examine risk factors for delays of the first dose and the 

completion PCV10 3+1 schedule.  

Results: In total, 14,282 children were included in the cohort of study. Delayed 

vaccination occurred in 9.4%, 23.8%, 36.8% and 39.9% children for the first, second, 

third and the booster doses. Two-thirds of children completed the PCV10 3+1 schedule 

(66.8%) by 24 months of age. Among these children, 39.2% completed it with delay. 

Higher numbers of prenatal visits were associated with reduced delays of vaccination. 

Conclusion: A considerable delay was found in PCV10 third and booster doses. Prenatal 

care provider should consider prenatal visits as an opportunity to provide mothers with 

information on the importance of childhood vaccination. 

 

Keywords: cohort studies; pneumococcal vaccine; risk factors; vaccination; health 

information system. 
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1. Introduction 

Streptococcus pneumoniae is a major cause of serious invasive diseases, such as 

meningitis, bacteremia, pneumonia, and cause of mortality worldwide among children 

in the first 2 years of life [1]. 

Pneumococcal conjugate vaccines (PCV) are recommended for routine 

immunization in infant as a public health priority to prevent pneumococcal disease and 

the spread of S. pneumoniae within the community. Currently, two PCV, PCV10 and 

PCV13, are available for use in children less than 2 years old. The World Health 

Organization (WHO) has recommended two PCV schedules: i) 3 priming doses (3+0) 

or ii) 2 priming doses plus 1 booster (2+1) [2]. The 3+1 schedule has also been used in 

some America countries (USA, Canada, and Brazil) [3,4]. The first dose can be 

administered as early as 6 weeks of age [2]. 

In 2010, Brazil introduced the PCV10 in the National Immunization Program 

(NIP) during March to September at 3+1 schedule [4], and since 2011 the rates of 

PCV10 vaccination coverage for 3-dose PCV10 primary series have been kept higher 

than 81% [5]. After the introduction of PCV10 vaccination in the NIP of Brazil, rates of 

hospitalization to pneumonia, pneumococcal nasopharyngeal colonization, invasive 

pneumococcal disease (IPD), and acute otitis media significantly decreased among 

children aged <2 years [6-13].  

Vaccination coverage rates are the most frequently used indicators for the 

evaluation and monitoring of immunization program performance [14,15]. However, 

high vaccination coverage rates may not have a direct correlation with disease 

protection. Instead, timely vaccination, i.e, receiving the PCV10 schedule in an age-

appropriate fashion, is critical to protect the child against pneumococcal disease in early 

life when the child is vulnerable to vaccine preventable diseases; measuring timely 

vaccination is, therefore, more informative to monitor the risk of a child acquiring a 

disease [14]. For instance, although the sustainable high rates of PCV10 vaccination 

coverage, the burden of pneumonia and IPD in Brazil still remains high in childhood 

[9]. 

In Brazil, vaccination coverage rates for PCV10 have been estimated by the NIP 

as the number of children who receive the third dose of PCV10 during the first year of 

age by the population under one year of age [16]. Coverage rates for the booster dose 

(available since 2013 only) have been estimated as the number of children who receive 
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a PCV10 dose during the second year of age. As such, official statistics provided by the 

NIP comprise only aggregate data, lacking any analysis of the age of children at 

vaccination, including estimates of the timeliness for PCV10 vaccination. 

 Public and private sectors provide health care in Brazil. Public health care 

service is provided by the Unified Health System (SUS), which offers free care with 

universal coverage to all the population. Health care management is decentralized, and 

municipalities are responsible for most primary care services [17]. It is estimated that 

SUS accounts for about 77% of the outpatient consultations in the country [18]. In 

Brazil, selected municipalities have implemented computerized databases that record all 

vaccination doses administered by SUS, as well as all outpatient visits to public 

ambulatories. While these source of data constitute a worth piece of information on 

vaccination, they have been poorly explored in order to ascertain the timeliness of 

PCV10 vaccination. The municipality of Goiânia is one of the few cities in the country 

that has a vaccination information system, which records vaccination doses at 

individual-level, online, making feasible the use of such data to evaluate the history of 

vaccination of each child. 

A household survey conducted 6 to 8 months after PCV10 introduction in 

Goiânia showed that 43% and 70% of children targeted for the NIP delayed the first and 

third PCV10 dose, respectively [19]. Taking the opportunity of the availability of a local 

vaccination information system, in this study we assessed the timeliness of childhood 

PCV10 vaccination administered by the NIP, and the factors associated with delay to 

receive the first dose and to complete the 3+1 schedule, 3 years of vaccination start. 

 

2. Materials and Methods 

 

2.1 Study design and population 

This was a population-based, retrospective birth cohort study conducted with 

children residing in the municipality of Goiânia, located in the Central-West Region of 

Brazil. The reference year of this cohort was 2012. The population of Goiânia was 

estimated at 1,333,767 inhabitants in 2012; 35,424 (2.7%) were children younger than 2 

years old [20]; infant mortality was estimated as 12.9 deaths per 1,000 born alive [21]. 

Almost 70% of the population of Goiânia has SUS as the exclusive health care provider 

[18]. 
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Children born in Goiânia from January to December 2012 were eligible to 

participate in the study. The birth cohort was followed-up until two years. This follow-

up time was chosen because, at the time of the study, the NIP recommended that PCV10 

booster doses should be administered only up to the age of 23 months [4]. 

 

2.2 Data sources 

For this investigation, we used two health information systems: the Vaccination 

Information System (VAS) and the Brazilian Live Birth Information System (SINASC).  

The VAS is an online administrative system of the municipality of Goiânia, 

which has been implemented in 2010 to report vaccine uptake administered by SUS. In 

2012, the VAS covered 67 (91.8%) out of the 73 vaccination rooms in Goiânia. This 

system records individual-level information (individual name, mother’s name, date of 

birth and address), gender, vaccine dose, and date of the vaccine uptake.  

SINASC is a nationwide database that comprises data from all live births 

occurring in public and private hospitals, at home, or in other health facilities. SINASC 

gathers epidemiological data about the newborns, the mothers, their pregnancies and 

deliveries [17]. We used the SINASC database to identify children born in Goiânia and 

to recover data on potential risk factors associated with PCV10 vaccination delay. 

Exposure variables obtained from SINASC were child’s gender, child’s birth weight 

(grams), maternal age (years), maternal education level (categorized as high school and 

above and up to elementary school), and number of prenatal visits (categorized as ≥7, 4-

6, and <4). In 2012, it was estimated that 99.6% of all live births in Goiânia were 

registered on the SINASC database [22] 

 

2.3 PCV10 vaccination 

In the municipality of Goiânia, PCV10 was introduced in June 2010 with a 3-

dose primary series at 2, 4 and 6 months of age followed by a booster dose at 12 months 

of age (3+1 schedule) [4]. PCV10 coverage rates for the primary series in 2012 and for 

the booster dose in 2013 were 91.3% and 90.2%, respectively [5]. 

  

2.4 Record linkage between VAS and SINASC 

In Brazil, no unique identifier number is available for each individual so as to 

facilitate the search of his/her name in different databases. We performed a 
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deterministic linkage between VAS and SINASC records to identify children who were 

born in 2012 in Goiânia and resided in the city. All records of the VAS were used in the 

linkage procedures, irrespective of vaccine. Children were considered to reside in the 

city and use the public health system if they had been administered with at least one 

vaccine of the NIP. 

Before the data linkage, a pre-processing stage was performed in both data 

sources to standardize dates and nominal variables so as to minimize errors and increase 

the likelihood of finding matched records. An in-house deterministic record linkage 

algorithm was used to find records of the same child, similarly to previous reports 

[23,24]. The following variables were used to identify the matched pairs: child’s name, 

mother’s name, soundex of the name of child and mother, gender, date of birth, and 

address information. After the deterministic linkage procedures, we also conducted a 

manual review in search of eventual unmatched pairs. 

Matched children were considered residents of Goiânia. Among those, there 

were some who did not have a record in the VAS for the first PCV10 dose. These 

children probably received this first dose and other vaccine doses in the private sector. 

These children were excluded from the study. 

 

2.5 Definition of timely, delayed vaccination and completion of 3+1 schedule 

Only valid doses were counted for ascertaining delay of PCV10 vaccination. In 

order to define what constituted “valid doses” we took into account NIP and WHO 

recommendations concerning the minimum acceptable age to receive each PCV10 dose: 

6 weeks for the first dose, at least 4 weeks for the second and third doses, and at least 6 

months between third and booster dose [2,4]. 

The NIP schedule recommends that PCV10 should be administered at the ages 

of 2 months (equal to 61 days of life in the study), 4 months (122 days), 6 months (183 

days) and 12 months (365 days). Timely vaccinations were defined as receipt of a 

PCV10 dose within 28 days grace period from the recommended age [25-27]. Hence, a 

dose was defined as delayed if it was received 29 days after the recommended age. 

Specifically for the booster dose, we extended the grace period to 31 days in addition to 

the 28 days defined above, as proposed by others [28]. As such, the cut-offs that 

established if a vaccination dose was delayed were 90 days for the first dose, 151 days 

for the second dose, 212 for the third dose, and ≥425 days for the booster dose. Timely 
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completion of PCV10 3+1 schedule was defined only for children who completed the 

full PCV10 series, i.e. those who completed the 3+1 schedule under the age of 425 days. 

Conversely, those who did not complete the 3+1 schedule before 425 days were 

considered as delayed. 

 

2.6 Ethical approval 

This study was approved by the Ethical Committee from the Federal University 

of Goiás (protocol #1.374.719). 

 

2.7 Data analysis 

We used birth and vaccination dates to determine the age of a child at 

vaccination. We assessed the median of age (in days) and interquartile range (IQR) for 

each PCV10 dose. A few children had only the first and third dose recorded at VAS, but 

the second dose was missing. For these cases, we imputed the age of the second dose 

considering as if it had been administered exactly in between the first and third PCV10 

dose. 

We used the Kaplan-Meier method to plot the timeliness of receiving each 

PCV10 dose at any given age [29]. For this analysis, we included only children who had 

received the respective dose. Children who had no records for the second, third or 

booster doses were excluded from this analysis, under the assumption that these vaccine 

doses were not delayed, but that in fact they had not taken place during the 2-year 

follow-up period, so their data cannot contribute to the actual analysis of the timing of 

vaccination.  

Timely vaccination was calculated per vaccinated children receiving 

vaccinations within the grace period and timely completion of the PCV10 3+1 schedule 

were calculated per vaccinated children receiving the completed full PCV10 series up to 

425 days of life. 

The delay for the two outcomes (first dose and completion of the 3+1 schedule) 

was dichotomized as a yes/no variable. Log-binomial regression models were used in 

simple and multiple regression analysis in order to derive risk ratios (RR) for the two 

outcomes studied. Multiple regression models were used to adjust for possible 

confounders and test for interactions. Stepwise backward procedures were used to 

remove exposure variables with P-values ≥0.2 in Wald tests one by one from the 
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models. The remaining variables were then successively removed based on their 

confounding effect and their contribution to the models. Variables whose removal from 

the model caused substantial changes (>10%) in the RRs were retained, as were 

variables whose removal incurred in significant likelihood ratio tests (P-values <0.05). 

The Akaike and Bayesian information criterion were used to determine the best-fit 

models. P-values <0.05 were considered statistically significant for all analyses. All 

analyses were performed in Stata-13 software (Stata Corporation, Texas, USA). 

 

3. Results 

3.1 Record linkage between VAS and SINASC 

A total of 30,272 children born in 2012 were identified after deterministic 

linkage between VAS and SINASC (Figure 1). We excluded gemelar records (N=615). 

Of the remaining 29,657 records, 11,514 (38.8%) were considered unmatched pairs and 

18,143 (61.2%) were considered matched pairs (children residing in Goiânia and who 

were vaccinated in health facilities from SUS). After excluding 3,861 children with 

missing information on PCV10 first dose, we arrived at the final cohort of 14,282 

children. 

 

3.2 Descriptive analysis 

Characteristics of the cohort of 14,282 children are presented in Table 1. The 

cohort was equally distributed by sex. Overall, 75% of the children had birth weight 

≥2,900 g. Fifty percent of the children who completed the 3-dose PCV10 primary series 

did so before 7 months of age, and 50% of the children who received the booster did so 

before the age of 14 months (Table 1). Twenty five percent of the mothers had ≤22 

years of age. Almost all mothers had high school education or above and the majority 

had seven or more prenatal visits. 

 

3.3 Timeliness vaccination 

 Figure 2 depicts the cumulative probability of PCV10 vaccination during the 

follow-up period. Most children (90.6%) started PCV10 vaccination by the end of the 

second month. The fraction of children timely vaccinated was 76.2%, 63.2% and 60.1% 

for the second, the third and the booster doses, respectively. As a consequence, the 



58 

 

 

delay for the first, second, third and the booster dose was 9.4%, 23.8%, 36.8%, and 

39.9%, respectively. 

Table 2 shows that among the 14,282 children who had received the first PCV10 

dose, 66.8% (9,547/14,282) completed the 3+1 schedule by 24 months of age, of which 

60.8% (5,801/9,547) completed it on time. Overall, 85.1% (12,147/14,282) of children 

received the 3-dose PCV10 primary series; 63.2% (7,677/12,147) received the primary 

series on time.  

 

3.4 Factors associated with delay for the first dose and completion of PCV10 3+1 

schedule 

Overall, 9.4% of children received the first PCV10 dose with delay. In multiple 

regression analysis, children who had a higher birth weight had a statistically significant 

lower risk to receive the first PCV10 dose with delay, but the RR was 0.99 only (Table 

3). 

Mothers who had low education level and had less than seven prenatal visits 

were more likely to delay the first dose (Table 3).  

Among children who completed the PCV10 3+1 schedule, 39.2% (3,746/9,547) 

completed with delay. Mothers who had less than seven prenatal visits were associated 

with delayed of the 3+1 schedule (Table 4). Birth weight and mother’s education level 

were not associated with delay for the completion of the 3+1 schedule (Table 4). 

 

4. Discussion 

In this investigation, we found that children born and residing in the city of 

Goiânia in Brazil had a considerable delay in receiving the third dose of PCV10 

(36.8%) and the booster dose (39.9%) in a city, which traditionally has one of the 

highest rates of vaccination in the country [5]. In addition, we also found that one third 

of children did not complete the 3+1 schedule during their first two years of life. In 

Brazil, there is a reduction in routine scheduled child-care visits to the health facilities 

during the second semester of life, which could contribute to vaccination delay for the 

third dose and booster. 

Population-based studies on child IPD and pneumonia conducted in Latin 

American countries showed that the highest burden of disease occurred from 7 to 12 

months of age [30-32]. Thus, delay of the third dose could put the infant in an 
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unfavorable immunological condition when he/she enters in the high-risk age for IPD 

and pneumonia [9, 30]. 

The delay in receiving the PCV10 booster found in our study was higher than 

what has been observed in other countries where PCV has been introduced in routine 

pediatric immunization and sustainable high vaccination coverage have also been 

achieved [33,34]. In this way, in Norway, where a 2+1 schedule has been adopted, a 

study conducted with data from the National Immunization registry found that 21.9% of 

children received the booster PCV7/13 dose >31 days of the recommended age for 

vaccination [33]. In France, where PCV13 has been used in a 2+1 schedule, in a study 

using data from the computerized registries of several pediatricians, only 4% of children 

had delayed the booster dose, having defined a booster dose received at more than 2 

months after the recommended age as being delayed [34]. Different definitions of delay 

of PCV vaccination, besides the existence of few similar publications aimed at studying 

timeliness of vaccination for this vaccine prevent further comparisons of our findings 

[33,28].  

The definition of delay in PCV vaccination has been the matter of some debate 

[28]. In a recent survey done in France with many experts in child vaccination, over 

70% of pediatricians considered that for PCV vaccination, delayed second and booster 

doses were those administered after 15 days and 2 months of their respective 

recommended ages [28]. The grace period for the booster dose used in our investigation 

(up to 59 days) was higher than that used in the Norwegian study (up to 31 days) [33], 

however it was similar to that used in the French study [34]. The adoption of different 

PCV schedules across countries is an additional impediment when comparing studies on 

delay in PCV vaccination. Studies conducted in different countries with several 

vaccines suggest that the higher the number of doses, the higher the vaccination delays 

[35,36]. Since Brazil has just switched from 3+1 to 2+1 schedule, further studies should 

be conducted on delay in PCV10 vaccination [37]. 

 There are scarce data from both developing and developed countries on the 

relationship of prenatal visits and childhood vaccination [38,39]. The present 

investigation shows an inverse relationship between prenatal visits and delay of the first 

dose and the completion of the PCV10 3+1 schedule. A study in India observed that 

higher number of prenatal visits increased the chance of a child being immunize against 

tuberculosis, diphtheria, pertussis, tetanus, polio, and measles [38]. Our findings 
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suggested that mothers who utilize more the health facilities during the pre-natal have 

received more information on the importance of vaccination in childhood or that they 

have an overall better access to health care for themselves as well as for their children. 

A study conducted in the US observed that incorporating information on the importance 

of the immunization during the prenatal visits reduced delay in childhood vaccination 

[39]. Prenatal care provider should consider prenatal visits as an opportunity to provide 

mothers with information on the importance of childhood vaccination.  

Low birth weight and the caregiver education have been proposed as 

determinants of child timely vaccination in a number of reports for several 

immunobiologicals [40-42]. In this study, low mother’s schooling were independently 

associated with delay in receiving the first PCV10 dose. Investments on educational 

policies should help to reduce the delay in vaccination. 

This study has some limitations. First, our findings represent children users of 

SUS only and may not reflect the entire population of children of less than 2 years of 

age. Although SUS covers about 70% of the total population of Goiânia, the delay in 

PCV10 vaccination might still be overestimated since PCV10 vaccination coverage and 

compliance with 3-dose PCV10 primary series was higher in private health insurance 

[19]. Second, the accuracy of the VAS data in representing all vaccination doses 

administered by SUS has never been previously determined. However, such dataset is 

indeed used as an administrative tool by the NIP, from where statistics are officially 

derived. Third, the VAS includes few individual-level variables. By performing the 

record linkage in between the database, we were able to retrieve from the live-birth 

database some variables potentially associated with delay in vaccination, which were 

not available from the vaccine database, therefore improving the study of delay 

determinants. Nevertheless, the lack of other socioeconomic variables hampered the 

detection of some determinants of delay in vaccination that have been identified for 

other vaccines in previous reports, such as BCG, DTP, and measles [36,43]. 

 In summary, using an administrative online vaccination registry at population 

level we were able to measure the delay in PCV10 vaccination in Central Brazil. The 

information provided by this investigation point to the need to monitor the delay in 

vaccination even in areas with high rates of PCV10 vaccination coverage. Efforts to 

encourage women to comply with prenatal appointment schedule guidelines, as to 

encourage the use of prenatal visits to explain the importance of vaccination (and of 
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timeliness of vaccination) to mothers may contribute to reduce the delay in PCV10 

vaccination. Further studies in distinct scenarios and considering different PCV10 

schedules should be conducted to explore additional reasons why mothers delay the 

vaccination of their children. 
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Figure 1 - Flowchart of the record linkage process 

between VAS and SINASC. Goiânia, Brazil. 

Abbreviations: SUS, Unified Health System; PCV10, 10-valent 

pneumococcal conjugate vaccine.  
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Table 1 – Characteristics of the cohort of 14,282 children. Goiânia, Brazil. 

Characteristics N % 

Child   

Males* 7,174 50.2 

Median birth weight (IQR), g 3,195 (2,900-3,480) 

Median age of PCV10 dose (IQR), d   

1st 64 (62-71) 

2nd 132 (129-141) 

3rd 201 (190-220) 

Booster 409 (383-457) 

Mother   

Median age (IQR), yrs 27 (22-31) 

High school education or above** 13,568 97.8 

≥7 prenatal visits*** 10,087 70.8 

Abbreviations: IQR, interquartile range; g, grams; d, days; yrs, years. 

Children born in 2012 followed-up until two years of age. Missing values: 

*N=1;**N=436;***N=44. 
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Figure 2 – Cumulative probability of having received each PCV10 vaccination dose 

at certain ages. Kaplan-Meier curve on timeliness of receiving each PCV10 dose 

among the cohort of 14,282 children born in 2012 aged less than 2 years. Goiânia, 

Brazil. Bars indicate the grace period defined in this study (blue: first dose, green: 

second dose, red: third dose, grey: booster dose). The arrows represent the 2, 4, 6 and 

12 months recommended vaccination time points. 

Abbreviations: mo, months.   
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Table 2 – Number and proportion of doses of PCV10 

received by 14,282 children. Goiânia, Brazil. 

Received doses n (%) 

3+1 9,547 (66.9) 

3+0 2,600 (18.2) 

2+1 715 (5.0) 

1+0 577 (4.0) 

1+1 207 (1.4) 

2+0 636 (4.5) 

Total 14,282 (100.0) 

Children born in 2012 followed-up until two years of age.  
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Table 3 – Unadjusted and adjusted analyses for risk factors associated with delay for the first PCV10 dose in a cohort of 14,282 children. 

Goiânia, Brazil. 

Variables 

Delay for the first PCV10 dose*  Unadjusted  Adjusted 

Yes No  
RR 95%CI P-value 

 
RR 95%CI P-value 

no. % no. %   

Child’s birth weight median (IQR), g 3,150 (2,800-3,430) 3,200 (2,910-3,485)  0.99 0.99-0.99 0.000  0.99 0.99-0.99 0.000 

Mother’s age median (IQR), yrs 26 (22-31) 27 (22-31)  0.99 0.98-1.00 0.252     

Mother’s education level**             

High school or above 1,303 96.6 12,265 98.1  1.00    1.00   

Up to elementary school 46 3.4 232 1.8  1.74 1.32-2.28 0.000  1.57 1.19-2.05 0.001 

Number of prenatal visits***             

≥7 840 60.6 9,247 72.0  1.00    1.00   

4-6 399 28.7 2,728 21.2  1.50 1.34-1.69 0.000  1.45 1.29-1.63 0.000 

<4 148 10.7 876 6.8  1.72 1.45-2.03 0.000  1.66 1.40-1.97 0.000 

Abbreviations: PCV10, 10-valent pneumococcal conjugate vaccine; IQR, interquartile range; g, grams; yrs, years; RR, risk ratio; CI, confidence interval. 

Children born in 2012 followed-up until two years of age. *The cut-off for delay was ≥90 days of life. **Missing values, yes: N=39; no: N=397. ***Missing values, 

yes: N=2; no: N=42.  
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Table 4 – Unadjusted and adjusted analyses for risk factors associated with delay for the completion of PCV10 3+1 schedule in a cohort of 

14,282 children. Goiânia, Brazil. 

Variables 

Completion for the 3+1 schedule with delay*  Unadjusted  Adjusted 

Yes No  
RR 95%CI P-value 

 
RR 95%CI P-value 

no. % no. %   

Child’s birth weight median (IQR), g 3,200 (2,920-3,500) 3,175 (2,900-3,475)  1.00 0.99-1.00 0.055  1.00 1.00-1.00 0.057 

Mother’s age median (IQR), g 27 (22-31) 27 (22-32)  0.99 0.99-1.00 0.518     

Mother’s education level**             

High school or above 3,563 97.9 5,515 98.4  1.00    1.00   

Up to elementary school 77 2.1 90 1.6  1.17 0.99-1.39 0.072  1.17 0.99-1.38 0.070 

Number of prenatal visits***             

≥7 2,675 71.6 4,311 74.6      1.00   

4-6 787 21.0 1,125 19.5  1.07 1.01-1.14 0.023  1.08 1.01-1.15 0.019 

<4 276 7.4 344 5.9  1.16 1.06-1.28 0.002  1.16 1.05-1.27 0.003 

Abbreviations: PCV10, 10-valent pneumococcal conjugate vaccine; IQR, interquartile range; g, grams; yrs, years; RR, risk ratio; CI, confidence interval. 

Children born in 2012 followed-up until two years of age. Analysis restricted to 9,547 children who completed the PCV10 3+1 schedule. *The cut-off for delay was 

≥425 days of life. **Missing values, yes: N=106; no: N=196. ***Missing values, yes: N=8; no: N=21.
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5.2 Artigo 2 – Reduction in all-cause otitis-related outpatient visits in children after 

PCV10 introduction in Brazil 
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Abstract 

 

 In 2010, Brazil introduced the ten-valent PCV (PCV10) into its routine National Immunization 

Program with a 3+1 schedule. We measured the impact of PCV10 on all-cause otitis in children five 

years after the vaccination introduction in Brazil. An interrupted time-series analysis using Holt-

Winters method was conducted from August/2008 to July/2015 in the municipality of Goiânia 

considering monthly rates (per 100,000) of outpatient visits for all-cause otitis in children aged 2-23 

months. We used information of ICD-10 diagnosis codes from a case-based Outpatient Visits 

Information System, from the Unified Health System health facilities. Comparison group was 

composed of rates of outpatient visits due to all-other causes. The relative reduction of all-cause otitis 

by vaccination was calculated as the difference between the predicted and observed cumulative rates of 

outpatient visits for all-cause otitis in the PCV10 post-vaccination period. Differences in relative 

reduction of all-cause otitis and other causes were considered the impact of PCV10 on otitis. A total of 

6,401 outpatient visits due to AOM were recorded for children aged 2-23 months during the study 

period; 17.7% of children had more than one AOM episode. Outpatient visit rates for all-cause otitis 

reduced by 50.7% (95% CI: 21.1-30.2; p=0.013) after PCV10 vaccination while outpatient visits rates 

for all other-causes reduced by 7.7% (95% CI: 23.5-32.0%; p=0.000). The impact of PCV10 on rates 

for all-cause otitis was 43.0% (95%CI 41.4-44.5). Significant reduction of outpatient visits in primary 

care for all-cause otitis in children less than 2 years was observed after five years of PCV10 

introduction in Brazil with a 3+1 schedule. Considering the vaccination schedule in Brazil has just 

changed to 2+1 doses, the sustainability of these findings should be examined in future studies.  

 

Keywords: 10-valent pneumococcal conjugate vaccine; otitis media; immunization program; 

vaccination impact; interrupted time-series analysis.
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Introduction 

 

 Acute otitis media (AOM) is one of the main reasons for seeking healthcare services and for 

antibiotics prescription during childhood in developed and in developing countries [1,2]. AOM might 

progress with chronic complications and impairment in quality of life for the children and their 

families[3], being the most important cause of overall hearing loss of the world [4]. Streptococcus 

pneumoniae and Haemophilus influenzae are the most common bacterial causes of AOM in children 

[5,6]. Evidence shows that 80% of children up to 3 years of age experience one or more episodes of 

AOM [7]. Thus, AOM is associated with significant medical and economic burden [8].  

 Few studies have evaluated the impact of pneumococcal conjugate vaccination (PCV) in S. 

pneumoniae AOM due to difficulties in obtaining middle ear fluid cultures allowing for etiologic 

diagnosis [9-11]. Therefore, all-cause otitis has been the preferable outcome to evaluate the impact of 

PCV. Observational studies showed that PCVs were able to reduce rates of outpatient visits due to all-

cause otitis from 20% to 43% after the introduction of vaccination into routine immunization programs 

of developed regions, mostly in US [12-16]. 

 Public and private sectors provide healthcare in Brazil. Public Healthcare service is provided 

by the National Unified Health System (SUS), which offers free, universal coverage to all the 

population. Healthcare management is decentralized, and municipalities are responsible for most 

primary care services [17]. It is estimated that SUS accounts for about 77% of outpatient consultations 

in the country [18]. In Brazil, only selected municipalities have implemented an online database for 

outpatient visits occurring in SUS. Goiânia is one of the few cities in the country that has local 

outpatient information systems, enabling the identification of the International Classification of 

Diseases 10th revision (ICD-10) code during the medical visit, making feasible the use of such database 

as a source of data to evaluate the impact of PCV10 vaccination on otitis at population level. 

 In 2010, Brazil introduced the PCV10 into its routine National Immunization Program (NIP), 

in a three-dose schedule at 2, 4 and 6 months of age, plus a booster at 12-15 months [19]. PCV10 

contains serotypes 1, 5 and 7F, in addition to the serotypes included in the PCV7 (4, 6B, 9V, 14, 18C, 

19F, 23F), and it is conjugated to non-typeable Haemophilus influenzae (NTHi) protein D [20]. 

 The impact of PCV10 vaccination on rates of pneumonia hospitalizations and its effectiveness 

on nasopharyngeal carriage and invasive pneumococcal disease (IPD) has already been reported in 

Brazil [21-24]. Despite its introduction in several countries, few studies have reported the effect of 
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PCV10 on otitis [16,25-27]. So far, no population based study has reported the impact of PCV10 on 

otitis in an upper-middle or low income country. 

 Considering the availability of an information system that comprises primary care outpatient 

visits in a major metropolis in Brazil, we conducted an interrupted time-series analysis to evaluate the 

impact of PCV10 on trends of rates of outpatient visits for all-cause otitis in children using the publicly 

funded healthcare system in Brazil. 

 

Materials and Methods 

 

Study area and population 

 The study included children aged 2 to 23 months who were seen by a physician during an 

outpatient visit from August 2008 through July 2015 in Goiânia municipality, Brazil. Goiânia is 

located in the Central-West Region of Brazil. In 2012, the population of Goiânia was estimated as 

1,333,767 inhabitants comprising 35,424 children under 2  years of age [28]; almost 70% of the 

municipality´s population used the SUS [18]. 

 

Study design and data source 

 An interrupted time-series analysis was conducted to measure the impact of the PCV10 on 

monthly rates of outpatient visits for all-cause otitis. We used data from a case-based Outpatient Visit 

Information System (OVIS), which gathers personal data of all outpatient visits occurring in SUS in 

Goiânia. The OVIS was implemented in 2004 firstly in primary care facilities. Patient’s diagnosis are 

recorded online by the physician considering the ICD-10 codes for medical diagnosis. During the 

study period, OVIS’s covered 75 healthcare facilities. As emergency room visits were included in 

OVIS only in 2010, we did not consider emergency room records for the purpose of this investigation. 

Population data for children aged 2 to 23 months were estimated by interpolating an exponential 

growth based on demographic census from 2000 and 2010 [29]. 

 

PCV10 vaccination 

 The intervention of interest was PCV10 introduction in the municipality of Goiânia in mid-

June 2010. 
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 For the interrupted time-series analysis, we defined pre-vaccination (August 2008 to July 

2010) and post-vaccination (August 2011 to July 2015) periods. PCV10 coverage rates increased 

rapidly after its introduction, achieving stable rates of 90-95% since 2011 in Goiânia.30 For this reason, 

we considered the period from August 2010 to July 2011 as a period of transition and we excluded it 

from the analysis. 

 

Outcome and comparison group 

 The outcome of interest was the rate of outpatient visits for all-cause otitis, which included 

ICD-10 codes H65 (nonsuppurative otitis media), H66 (suppurative and unspecified otitis media) or 

H67 (otitis media in diseases classified elsewhere), as recorded as the reason for outpatient visits in 

OVIS database. Any otitis visit identified within 21 days of a previous otitis visit in the same 

individual was assumed as the same episode of disease [31], and therefore excluded from the analysis. 

 For comparison purposes, rates of outpatient visits due to all-other causes, except ICD-10 

codes for respiratory, ear and mastoid diseases (Chapters VIII and X) were estimated during the study 

period. 

 

Data analysis 

 To avoid including duplicate records, we used deterministic record linkage algorithm to find 

records that belonged to the same patient, and then to identify which ones represented the same 

outpatient visits or return visits of the same episodes of disease [32,33]. 

 Monthly rates were calculated for “all-cause otitis” and for the combined other causes – “all-

other causes” – using as numerator the number of outpatient visits and, as denominator, estimates of 

monthly population by children aged 2 to 23 months, multiplied by 100,000. Having calculated the 

monthly rates, we then calculated the mean monthly rates for each year of the study period.  

The time-series comprised 72 months of observation, of which 24 were in the pre-vaccination 

period and 48 in the post-vaccination period. Secular trends were confirmed by the signal test (Cox-

Stuart) and linear regression. Kruskal-Wallis tests were used to ascertain seasonality. Rates in pre-

vaccination period were used to predict rates of all-cause otitis and all-other causes in the post-

vaccination period. The interrupted time-series analysis was based on exponential smoothing Holt-

Winters additive models [34] for rates of all-cause otitis and all-other causes. Holt-Winters method 

was applied to control for pre-existing trends and seasonal variations. The explanatory variables in the 

model were calendar month (to control for seasonality), and linear trend over time (to control for pre-
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existing trends). The models provide an exponentially weighted moving average of all observed values 

in the pre-vaccination period. The idea is that greater weights are attributable to recent observations in 

the pre-vaccination period, so that the recent past has a more pronounced influence to predict the future 

than the more distant past. Based on pre-vaccination monthly rates observed for all-cause otitis and for 

all-other causes, we estimated monthly-predicted outpatient visits rates per 100,000 children for the 

two outcomes for the post-vaccination period. Relative reductions in rates were calculated as the 

observed rates divided by the predicted cumulative rates in the post-vaccination period minus one. The 

impact of PCV10 vaccination was measured as the difference in relative reduction for otitis and other-

causes with the corresponding 95% confidence interval (95% CI), and p-values (<0.05).  

 Data management was performed by STATA v. 12.0. We used the R software for all data 

analysis and graphics. 

 

Ethical approval 

 This study was approved by the Ethics Committee, from the Federal University of Goiás, 

Goiânia, Brazil (#162.532; #1.374.719). 

 

Results 

 

 Overall, 6,401 outpatient visits due to otitis were recorded in Goiânia from August 2008 to July 

2015 in children aged 2 to 23 months. We excluded 686 (10.7%) records, which were considered as 

return visits of the same otitis episodes. A total of 5,715 episodes were considered in the analysis, 

corresponding to 4,793 children. Table 1 summarizes the mean monthly rates of all-cause otitis and 

all-other causes outpatient visits for each study year. The rates of all-cause otitis decreased over the 

study period. The majority of episodes (53.4%) occurring in children aged 2 to 11 months. A total of 

922 children (19.2%) presented more than one otitis episode during the study period. The median age 

of the first otitis episode was 11 months (interquartile range [IQR: 7-16]), and 54.9% of the episodes 

occurred in boys (3,135/5,715). 

Fig 1 depicts the monthly rates for all-cause otitis and for all-other causes along the study 

period. After PCV10 introduction, there was a downward trend in rates for all-cause otitis. At the same 

time, the rates for all-other causes also decreased. Trends in patterns of rates for all cause-otitis and all-

other causes among from 2 to 23 months of age are displayed in Fig 1. After the vaccination 
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introduction, a rapid and sustainable decline in trends of rates for all-cause otitis can be visualized, 

contrasting to the trends of al-other causes.  

Analysis of time-series methodology is presented in table 2.  In the post-vaccination period, the 

observed all-cause otitis rates for children targeted for vaccination were significantly lower than the 

estimated rates based on the pre-vaccination period. PCV10 vaccination was associated with 

significant decline of 50.7% (95% CI: 42.2;59.2 p=0.000) in all-cause otitis rates for children aged 

from 2 to 23 months of age. At the same period, rates for all-other causes declined 7.7% (95% CI: 

0.8;14.7, p=0.000). Therefore, the relative reduction difference comparing all-cause otitis and all-other 

causes was 43.0% (95% CI: 41.4;44.5, p=0.0013). 

 

Discussion 

 

In this investigation, we were able to show a significant impact of PCV10 vaccination on rates 

of outpatient visits due to all-cause otitis in children less than 2 years of age after five years of PCV10 

introduction in Brazil. To the best of our knowledge, no population-based study has reported the 

impact of PCV10 on otitis in developing country using time-series analysis.  

The time-series analysis of the present study calculated the predicted rates in the post-

vaccination period based on the observed rates in the pre-vaccination period, simulating a scenario 

without the intervention (mass vaccination), whilst taking into account the pre-vaccination secular 

trends and seasonal variations. Most studies that evaluated the impact of PCV vaccination on otitis 

usually calculated the percentage difference between the observed rates or frequency in the pre- and 

post-vaccination periods, without any adjustments to secular trends and seasonal variations 

[2,13,35,36]. Therefore, comparison of our findings with other studies is not straightforward. In 

addition to different methodological approaches applied to assess the PCV impact on AOM, other 

reasons hamper the comparison of our results with studies conducted by others, such as differences in 

the types of PCVs introduced in the countries, PCV coverage rates, length of time evaluated after the 

vaccination introduction, vaccination schedules and burden of AOM in the pre vaccination period. In a 

double-blind, randomised controlled trial conducted in children less than 24 months of age in Panama,  

the efficacy of PCV10 (at 3+1 schedule) against the first episode of clinically confirmed AOM was 

19.0% (95%CI 4.4, 31.4) [25]. 

Reduction in rates of outpatient visits due to AOM and vaccine types have also been reported 

after introduction of PCV7 [2,12-14], and  PCV13 [9,15]; most of them compared average rates of 
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outpatient visits for AOM in the pre- and post-vaccination, using the classical before-and-after 

methodology. The first evidence of the impact of a PCV on visits for AOM came from studies 

conducted in US. After the first year of introduction of PCV7 into the US routine childhood 

immunization, the risk of developing recurrent  otitis media  in children under two years of age, 

registered in hospital and in outpatient services, reduced 17% and 28% in the states of Tennessee and 

New York, respectively [35]. At the national level, using different databases, the reduction in 

outpatient visits rates for otitis media ranged from 20.0% to 42.7% in children under two years of age, 

after 2 and 4 years post-vaccination, respectively [12,13]. Six years post PCV7 introduction in US, the 

reduction of visits for otitis was documented in children under five years of age and in indigenous 

children [2,14]. In 2011, almost two years after replacing PCV7 by PCV13 in the routine childhood 

immunization a significant reduction of 0.27 children / year was observed in rates for AOM outpatient 

visits [15]. 

Scarce studies have reported the post-vaccination effect of PCV10 on AOM in infants. In 

Iceland, in a retrospective study, the number of visits for all-cause otitis at outpatient visits or 

admission to hospitalization decreased after 2 years of PCV10 introduction. For all-cause AOM, a 26% 

reduction in incidence rates (95% CI: 17%-34%) was observed for children 1-2 years of age, when 

comparing vaccine eligible and nonvaccine eligible cohorts. In other age groups, no significant change 

was noted [16]. A household survey with remote Aboriginal communities conducted in Australia, 

where the population were not naïve for PCV vaccination, compared the prevalence of otitis media in 

children less than 36 months of age vaccinated with PCV10 and PCV7 [27]. The authors found that 

vaccination with PCV10 was associated with reduction in otitis media of 40% (95%CI 20-60%), when 

compared to vaccination with PCV7 in children aged 2 to < 3 years. 

In Brazil, a cohort study followed children with symptoms of acute respiratory infections aged 

from 6 to 23 months attending at an emergency department in the municipality of Salvador (Northeast 

region of the country). The authors found that children who had been received PCV10 were protected 

against AOM compared to those not vaccinated with PCV10 (Odds Ratio=0.16; 95%CI 0.05-0.52) 

[26]. In the present study, we found that PCV10 vaccination decreased 43.0% (95%CI 41.4-44.5) the 

rates for visits to outpatients due to AOM, when comparing to visits due to all-other causes. The mild 

decrease in rates of all-other causes observed in the post-vaccination period could be due to the 

increase in coverage of government social programs such as the Family Health Strategy, and Bolsa 

Família during the study period [37,38].  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26703644
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It is well known that the colonization of nasopharynx by S. pneumoniae is considered the first-

step for development of AOM [39]. In a nasopharyngeal carriage survey conducted in children aged 7 

to 18 months in Goiânia [23], we found a significant reduction in colonization by PCV10 serotypes 

(44%), eight months after vaccination starting. Therefore, the findings of the pneumococcal carriage 

study, parallels the reduction in outpatient visits due to AOM found in the present investigation.  

The current study has some limitations. First, the study population represented patients from 

public primary healthcare facilities. Therefore, outpatient visits of children using private care services 

are not included in the OVIS database. Nevertheless, this investigation comprises the majority (62.5%) 

of the population under five years old residing in the municipality of Goiânia [18]. Second, emergency 

care department visits, which is the main health service where the majority of cases of AOM arrive 

seeking for medical attendance, were not included in the study, since OVIS database did not record 

such information until 2010. This can justify why some studies have found higher burden of otitis than 

we detected in the present investigation [2,12,13,15]. Third, known risk factors for AOM, such as the 

number of children per household, socioeconomic status, and daycare attendance are not recorded in 

the OVIS database, and were not considered in our analysis [40]. We do not believe that important 

changes in diagnostic criteria or disease coding practices have occurred in the municipality over the 

study period. In Goiânia, the number of day-care attendance has increased since 2010 [41], which 

tends to increase pneumococcal disease among attendees; albeit, this was not sufficient to affect the 

impact of PCV10 vaccination in reducing the risk of otitis. And fourth, we cannot claim that our 

results could be generalized to the country as a whole, considering the socioeconomic disparities 

among Brazilian regions. 

 In conclusion, this population-based study provided evidence of the reduction of outpatient 

visits in primary care for all-cause otitis in children less than 2 years after five years of the introduction 

of PCV10 in the routine immunization program of Brazil with a 3+1 schedule. The sustainability of 

these findings should be examined in future studies considering the vaccination schedule in Brazil has 

just changed to 2+1 doses.  
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Figures Legends 

 

Fig 1. Observed and predicted all-cause otitis (A) and all-other causes (B) outpatient visits 

monthly rates per 100,000 children. Pre-vaccination period: August 2008- July 2010; Transition 

period: August 2010-July 2011; Post-vaccination period: August 2011-July 2015. Black line shows 

pre-vaccination period, blue line shows the predicted values, light gray lines show the 95% CI of the 

predicted values, red line shows rates of the post-vaccination period, and vertical lines indicate the 

vaccination transition period. Shaded areas represent the changes in the observed outpatient visits 

monthly rates in the post-vaccination period. Goiânia, Brazil, August 2008-July 2015. 

 

http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/1-educacao-infantil/indicadores%20Acessed%2018%20September%202016
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Tables 

 

Table 1. Outpatient visits rates for all-cause otitis and all-other causes for each year and proportion of overall visits by gender for 

children aged 2 to 23 months. Goiânia, August 2008-July 2015. 

Variables 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Rates of all-cause otitisa 356.62 335.89 287.45 212.90 189.93 175.43 131.12 106.23 

Rates of all-other causesa 12,663.47 14,713.02 15,089.01 14,328.11 13,891.88 13,785.63 13,540.39 13,603.92 

Populationb 31,392.46 31,222.79 31,054.04 30,886.21 30,719.28 30,552.88 30,383.76 30,215.27 

Boys (%) 55.8 51.8 54.3 56.6 56.4 55.5 54.4 51.9 

a Mean of monthly rates for each year 

b Population estimate, July 1st of each year.
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Table 2. Predicted and observed monthly rates of all-cause otitis and all-other causes for 

children aged 2 to 23 months in the post-vaccination period. Interrupted time-series analysisa, 

Goiânia, August 2011-July 2015. 

Outcome 

Observed 

cumulative 

ratesb 

Predicted 

cumulative 

rates 

Relative reductionc 
 Relative reduction difference 

(95% CI)d 

% (95% CI) P-value  % P-value 

All-cause otitis 7,736.78 15,680.33 -50.7 (-59.2 to -42.2) 0.000  -43.0 (-44.5 to -41.4) 0.0013 

All-other causes 656,301.62 711,106.89 -7.7 (-14.7 to -0.8) 0.000    

a The interrupted time-series analysis was based on exponential smoothing Holt-Winters additive 

model. Presented cumulative rates refer to the 4-year post-vaccination period (August 2011-July 

2015). Monthly rates were estimated per 100,000 children.  

b Observed post-vaccination rates were used to compare to that predicted ones, which would have been 

expected if PCV10 vaccination had not been introduced in the National Immunization Program. 

Observed rates from the pre-vaccination period (August 2008- July 2010) were used to predict rates 

for the post-vaccination period. The months of August 2010-July 2011 were excluded from the 

analysis.  

c Relative reduction in rates was calculated as the observed rates divided by the predicted cumulative 

rates in the post-vaccination period minus one.  

d The impact of PCV10 vaccination was measured as the difference in relative reduction for otitis and 

other causes with the corresponding 95% confidence interval (95% CI).  
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Fig 1. Observed and predicted all-cause otitis (A) and all-other causes (B) outpatient visits monthly rates per 100,000 children. Pre-vaccination 

period: August 2008- July 2010; Transition period: August 2010-July 2011; Post-vaccination period: August 2011-July 2015. Black line shows 

pre-vaccination period, blue line shows the predicted values, light gray lines show the 95% CI of the predicted values, red line shows rates of the 

post-vaccination period, and vertical lines indicate the vaccination transition period. Shaded areas represent the changes in the observed 

outpatient visits monthly rates in the post-vaccination period. Goiânia, Brazil, August 2008-July 2015. 
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6 DISCUSSÃO 

  

Esta tese apresenta resultados de dois estudos que utilizaram dados 

administrativos individuais de atendimento realizados na rede SUS para avaliar o 

desempenho da vacinação com a PCV10 no município de Goiânia. O primeiro deles 

identificou importante atraso em receber a terceira dose e o reforço da PCV10. A 

segunda investigação detectou o impacto da vacinação PCV10 na redução das taxas das 

consultas ambulatoriais por otite em crianças menores de dois anos de idade. 

Neste estudo, o percentual de atraso em receber a primeira dose da PCV10 

(30%) foi semelhante ao descrito em um inquérito epidemiológico nacional para a 

vacinação contra .., conduzido em 2007 (MORAIS, 2007). Tais evidências mostram que 

mesmo após xx anos, o atraso da vacinação tem se mantido inalterado, reforçando a 

necessidade de condução de estudos de adesão. 

O atraso da terceira dose, ou o atraso para completar a série primária da PCV10, 

constitui um indicador importante de monitoramento de vacinação oportuna. No 

presente estudo foi detectada a elevada proporção de atraso para completar a série 

primária da PCV10 em um grande município brasileiro com altas taxas de cobertura 

vacinal (BRASIL, 2016b). É possível que essas altas proporções de atraso para 

completar a série primária da PCV10 possam resultar em substancial quantitativo de 

crianças sem proteção direta contra as DP. Essa relação entre atraso e ocorrência de 

sarampo, em situação de surto, foi observada em diversos países, inclusive no Brasil 

(SUGERMAN et al., 2010; ZAO, HE e CHEN, 2010; VANIO et al., 2011; LEITE, 

BARRETO e SOUSA, 2015;). 

Dentre todas as doenças imunopreveníveis, as DP apresentam as maiores cargas 

de doença grave, de hospitalização e de morte na infância (O’BRIEN et al., 2009; 

AFONSO et al., 2013). Desde que as incidências mais elevadas de DIP, otites e 

pneumonias ocorrem durante o segundo semestre de vida (TEELE; KLEIN; ROSNER, 

1989; ANDRADE et al., 2012b; ARGUEDAS et al., 2012; BENAVIDES et al., 2012), 

a conclusão do esquema primário da PCV10 sem atraso é crucial para que a vacinação 

atinja seu potencial máximo de efetividade. De fato, no município de Goiânia, um 

estudo anterior (SGAMBATTI et al., 2016) detectou elevada incidência de 
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hospitalização por pneumonia clínica de crianças menores de dois anos de idade após 

três anos do início da vacinação de rotina com a PCV10. Então, é razoável supor maior 

impacto da vacinação, se as taxas de atraso para completar a série primária da PCV10 

forem mais baixas. 

Em nosso estudo, quase dois terços das crianças completaram o esquema 3+1 

oportunamente. Provavelmente, a redução do número de consultas de puericultura de 

rotina a partir do segundo semestre de vida pode ter contribuído para atrasar a conclusão 

do esquema vacinal com a PCV10. 

A maioria das crianças que concluíram o esquema 3+1 recebeu a dose de reforço 

com atraso. O atraso em receber o reforço da PCV10 encontrado em nosso estudo foi 

maior do que o observado em outros países, onde a PCV13 foi introduzida no 

calendário vacinal infantil de rotina e com altas coberturas vacinais. Na Noruega, onde a 

PCV13 foi introduzida em esquema 2+1, dados do registro Nacional de Imunização 

foram utilizados para avaliar a dose de reforço (>31 dias da idade recomendada) em 

crianças menores de dois anos de idade, obtendo-se 21,9% de atraso (RIISE et al., 

2015). Em estudo conduzido na França com registros de atendimentos pediátricos, 

apenas 4% das crianças receberam a dose de reforço da PCV13 (2+1) com atraso, ou 

seja, após 2 meses da idade recomendada (WERNER et al., 2016). Contudo, não 

encontramos estudos que avaliaram o atraso da vacinação com a PCV em condições 

programáticas em cenários com altas taxas de cobertura vacinal e em países em 

desenvolvimento, como é o caso do Brasil (RIISE et al., 2015; WERNER et al., 2016).  

Diferenças nas definições de atraso da vacinação, aliada ao limitado número de 

estudos que avaliaram a adesão à PCV, dificultam a comparação dos resultados da 

presente investigação (RIISE et al., 2015; GRAS et al., 2016). A definição do período 

tolerado para o atraso da vacinação tem suscitado discussão no meio científico (GRAS 

et al., 2016). Um recente inquérito conduzido na França com pediatras especialistas em 

vacinação infantil investigou qual seria o tempo limite para considerar o atraso da 

vacinação da PCV e outras vacinas (GRAS et al., 2016). Mais de 70% dos especialistas 

consideraram como parâmetro de referência 15 dias para atraso da segunda dose e 2 

meses para atraso da dose de reforço da PCV13. Como periodo de tolerância para 

receber a dose de reforço na presente investigação foi similar ao adotado no estudo da 

França e à recomendação de especialistas em vacinação daquele país (GRAS et al., 

2016; WERNER et al., 2016). A adoção de diferentes esquemas vacinais da PCV 
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também dificulta a comparação dos resultados. Sabe-se que o maior número de doses de 

um esquema contribui para o aumento da proporção de atraso das doses subsequentes 

(LUMAN et al., 2005; LERNOUT et al., 2014). Considerando-se que o esquema 

vacinal 3+1 da PCV10 foi substituido pelo 2+1 no Brasil, futuros estudos deverão ser 

conduzidos para avaliar o atraso da vacinação PCV10 neste novo esquema (BRASIL, 

2015). O tempo decorrido da introdução da vacina também interefere na comparação 

dos achados desta pesquisa. 

A imunização da criança contra o pneumococo é uma estratégia chave para 

garantir a prevenção da DP. Nesse sentido, torna-se relevante identificar fatores 

associados ao atraso da vacinação PCV10. Alguns autores identificaram associação 

inversamente proporcional entre o pré-natal e atraso da vacinação infantil (NÁVAR et 

al., 2007; FEEMSTER et al., 2009; DIXIT; DWIVEDI; RAM, 2013). Nesta pesquisa, 

tanto o atraso da primeira como da conclusão do esquema 3+1 da PCV10 estiveram 

associados a um menor número de consultas ao pré-natal. É possível que mães que 

frequentaram mais os serviços de saúde durante o pré-natal tenham recebido mais 

informações sobre a importância da vacinação na infância, evitando o atraso vacinal, ou 

que a não ocorrência do atraso vacinal retrate um melhor acesso das mães e suas 

crianças aos serviços de saúde. A falta de conhecimento dos pais sobre a importância da 

vacinação infantil e a necessidade de adesão ao esquema vacinal recomendado podem 

implicar em atraso vacinal ou mesmo na não vacinação (FEEMSTER et al., 2009). 

Estudo conduzido nos EUA observou redução do atraso da vacinação com vacinas do 

calendário de imunização na infância após a participação de gestantes em programas de 

educação em saúde com informações sobre vacinação (NÁVAR et al., 2007). 

Oportunizar as consultas de pré-natal para informar a mãe sobre as vacinas 

recomendadas na infância, a importância da adesão aos esquemas vacinais e os 

benefícios da vacinação, poderiam influir positivamente na adesão vacinal, não apenas 

da vacinação PCV10, mas, provavelmente, de outras vacinas. 

Em Goiânia, a maior carga de pneumonia na infância tem sido observada em 

regiões de baixo nível socioeconômico e entre mães com baixo nível educacional, 

evidenciando o papel da pobreza e o desenvolvimento de pneumonia (THÖRN et al., 

2011). Em consonância com esses achados, o presente estudo identificou que o baixo 

nível educacional foi associado ao atraso em iniciar a vacinação com a PCV10. A 

associação de atraso vacinal e educação materna já foi relatada por outros estudos para 
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vacinas como a BCG, polio e tríplice bacteriana em outros países (FEEMSTER et al., 

2009; PATI et al., 2011). Em inquérito domiciliar conduzido no município de Salvador, 

Bahia, constatou-se que as altas taxas de cobertura vacinal da PCV7 durante 2007 a 

2008 foram inversamente proporcionais ao estrato socioeconômico e ao número de anos 

de escolaridade materna (BARATA; PEREIRA, 2013). Os resultados apresentados na 

presente investigação podem contribuir com a adoção de estrátegias compensatórias 

para reduzir as iniquidades sociais e melhorar a adesão da PCV10, especialmente no 

momento de se iniciar o esquema vacinal. Adicionalmente, investigações incluindo 

técnicas de análise espacial poderiam ser aplicadas para avaliar se a proporção do atraso 

da PCV10 está distribuiído aleatoriamente no município de Goiânia ou se há bolsões de 

atraso em regiões de menor poder aquisitivo, onde as taxas de pneumonia na infância 

são maiores (THÖRN et al., 2011). 

Poucos estudos sobre o efeito PCV10 nas consultas ambulatoriais por otite 

foram descritos na literatura. Desses, nenhum foi conduzido em um país de média ou 

baixa renda para medir o impacto da vacinação com a PCV10 em níveis populacionais. 

O estudo experimental Clinical Otitis Media and Pneumonia Study - COMPAS, 

realizado em países da América Latina, mostrou eficácia da PCV10 para a otite média 

clinicamente confirmada em crianças menores de 18 meses de idade (TREGNAGHI et 

al., 2014). Um recente estudo prospectivo de coorte conduzido em Salvador, Brasil, 

descreveu um efeito protetor da vacina PCV10 nas otites médias agudas em crianças 

atendidas em um serviço de emergência (OLIVEIRA et al., 2016). Na Islândia, o 

número de visitas por otite média aguda registrados em um hospital diminuiu após a 

introdução da PCV10 em 2010 (SIGURDSSON et al., 2015). E na Austrália, um 

inquérito domiciliar realizado em comunidades indígenas, onde a população não era 

naïve para a vacinação PCV, documentou redução da prevalência por otite média em 

crianças vacinadas ao compara a PCV10 com a PCV7 (LEACH et al., 2014). 

Os resultados dos estudos sobre a PCV10 relatados acima, não permitem fazer 

comparações diretas sobra a redução da otite em crianças. A análise de séries temporais 

do presente estudo calculou as taxas previstas no período pós-vacinação a partir das 

taxas observadas no período pré-vacinação, simulando um cenário sem a intervenção de 

interesse (vacinação em massa). Essa análise considera as tendências seculares e as 

variações sazonais. A maioria dos estudos que avaliaram o impacto da vacinação PCV 

nas consultas por otite na população infantil, geralmente, obtem o percentual de redução 
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calculando a diferença percentual entre a taxa/frequência observada nos períodos pré- e 

pós-vacinação (ZHOU et al., 2008a; GRIJALVA; NUORTI; GRIFFIN, 2009; TAMIR 

et al., 2014). 

Algumas investigações (GRIJALVA et al., 2006; ZHOU et al., 2008a; 

GRIJALVA; NUORTI; GRIFFIN, 2009; TAMIR et al., 2014) encontraram maior carga 

de otite em crianças do que a detectada no presente estudo, provavelmente, porque os 

registros de atendimentos em serviços de cuidados de emergência não foram 

considerados na base de dados OVIS por estarem incompletos. Observou-se uma 

redução das taxas de consultas ambulatorias para o grupo de comparação no período 

pós-vacinação. Essa redução pode ser devido ao aumento da cobertura do Programa de 

Saúde da Família e programas sociais governamentais, tal como o Bolsa Família (SHEI 

et al., 2014). 

Mesmo que os sistemas administrativos de informação em saúde não tenham 

sido concebidos para finalidades de pesquisa, eles têm potencial para produzir 

informações relevantes sobre intervenções de saúde e serviços prestados para a 

população, se adequadamente processados. Neste estudo, o SICAA mostrou-se uma 

fonte valiosa de dados para a avaliação da introdução de um novo imunobiológico em 

condições programáticas, tanto para a adesão vacinal com a PCV10 quanto para o 

impacto na morbidade por uma DPNI. No entanto, a falta de uma variável de 

identificação única entre os sistemas SICAA e SINASC exigiu a aplicação de técnicas 

complexas de linkage determinístico, particularmente, por se tratar de um número 

elevado de registros. Outra dificuldade decorrente da ausência de um identificador único 

para cada cidadão brasileiro reside no fato do SICAA gerar diversos registros do mesmo 

indivíduo, em múltiplas linhas da planilha, de acordo com o número de doses recebidas 

de cada vacina ou de procedimentos realizados durante um único atendimento. 

Consequentemente, um sistema com essa estrutura dificulta transformá-lo em banco de 

dados tendo o indivíduo como unidade de análise. Isso pode explicar a razão dessa fonte 

de dados não ter sido utilizada até o momento, em pesquisa. Para melhor avaliar as 

intervenções do PNI, seria desejável que o banco de dados nacional de imunizações 

disponibilizasse, obrigatoriamente uma variável de identificação única, como por 

exemplo o número do cartão do SUS que é facilmente obtido online.  
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A presente investigação apresenta limitações. Primeira, apenas dados da 

população usuária do SUS foram analisados. Entretanto, a maior parte da população do 

município está representada no estudo, uma vez que 70% da população é usuária de 

serviços médicos do SUS (BRASIL, 2016d). No que compete as ações de vacinação 

oferecidas pelo SUS, o percentual de usuários exclusivos de serviços de vacinação é de 

84% (MORAIS, 2007), superior ao percentual de usuários de serviços médicos. No 

entanto, parte da população faz uso tanto dos serviços públicos quanto privados de 

vacinação, por isso, considera-se que a população do estudo de coorte tenha sido mista, 

formada por usuários da rede privada também. Não se descarta a possibilidade de que os 

resultados de atraso de aplicação da vacina tenham sido superestimados neste estudo, 

considerando que maiores taxas de cobertura e adesão à PCV10 foram identificadas em 

usuários da rede privada por um inquérito populacional no primeiro ano de introdução 

da PCV10 em Goiânia (SARAIVA et al., 2015). Segunda, estudos observacionais têm 

sido os principais delineamentos conduzidos para avaliar o impacto da PCV nas otites. 

Seria desejável avaliar o impacto da vacinação PCV10 nas consultas por otite em 

relação aos aos casos de etiologia pneumocócica. Mas, a tecnologia para a obtenção do 

fluído da orelha média enfrenta questões logísticas, inviabilizando a factibilidade de seu 

emprego rotineiramente no SUS. Terceira, não se tem conhecimento da condução de 

estudo de acurácia do SICAA. Todavia, as doses de imunobiológicos aplicadas nas 

unidades de saúde que utilizam o sitema são utilizadas para informar ao PNI o número 

de doses administradas. Nas consultas médicas, o sistema não permite que o médico 

acesse o prontuário eletrônico do paciente antes de encerrar o registro da consulta 

anterior ou que o paciente agende exames ou outros procedimentos solicitados na 

consulta. Quarta, em Goiás, o percentual de crianças menores de três anos de idade 

matriculadas em instituições de ensino infantil aumentou ao longo dos anos, assim, 

supõe-se que as chances de infeção pelo S. pneumoniae nesse grupo de crianças possam 

ter aumentado também. Entretanto, esse aumento do risco de transmissão de doença 

pneumocócica não afetou o impacto da vacinação PCV10 na redução de otite (BRASIL, 

2016). Por último, os resultado deste estudo não podem ser genelizados para o país todo 

em virtude das disparidades socioeconômicas nas diferentes regios brasileiras. 

Considerando-se os resultados de ambos estudos conduzidos nesta tese, os 

achados contribuíram com informações sobre a adesão vacinal ao esquema 3+1 da 

PCV10 e com uma linha de base para avaliações do atraso da vacinação no esquema 
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2+1, recentemente introduzido no Brasil (BRASIL, 2015). Os fatores associados ao 

atraso em iniciar a vacinação PCV10 e concluir o esquema 3+1 contribuirão para a 

precoce identificação de crianças em risco de atrasar a vacinação. O estudo também 

adiciona novas evidências sobre o potencial efeito da PCV10 na população, na 

morbidade por otite durante a infância. Sugere-se que futuros estudos de base 

populacional sejam desenvolvidos em diferentes cenários e com outros esquemas da 

PCV10 para ampliar o campo de evidências sobre a adesão vacinal e a sustentabilidade 

do impacto da vacinação nas otites durante a infância.  
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7 CONCLUSÃO 

 

Houve um considerável atraso em receber a terceira dose e o reforço da PCV10, 

com importante proporção de crianças que não concluíram o esquema vacinal 3+1. 

Fatores individuais como o baixo peso ao nascer e baixa escolaridade materna 

foram associados ao atraso em receber a primeira dose da PCV10. O número de 

consultas de pré-natal se mostrou um importante fator associado ao atraso, tanto em 

iniciar, quanto em concluir o esquema 3+1 da PCV10. 

A vacinação com a PCV10 reduziu as taxas de consultas médicas ambulatoriais 

por otite em crianças menores de 2 anos de idade. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após quatro anos de trabalho com o SICAA, entendemos que ele é uma valiosa 

fonte de dados e deve ser utilizado em pesquisas de saúde. Contudo, a arquitetura deste 

sistema exigiu o desenvolvimento de estratégias e a aplicação de técnicas para 

transformá-lo em uma base de dados factível de análise em saúde.  

Ressalta-se que o sistema é um bom exemplo de tentativa de melhorar os 

registros ambulatoriais para os municípios brasileiros, incluindo serviços de urgência e 

emergência, a fim de se obter um retrato mais fiel da saúde e monitorizar agravos em 

saúde, por exemplo, o caso da otite. Além de possibilitar análises sobre a idade da 

criança no momento da vacinação, o que sem dúvida, é de grande utilidade para 

avaliação do PNI. 

Acreditamos que algumas melhorias possam ser de grande aproveitamento para 

a otimização do sistema de informação, tais como: utilização de um único cadastro para 

registrar os dados do paciente; implementação de estratégias de reminder/recall para 

informar sobre crianças doses de vacina ou consultas estão atrasadas, possibilidade de 

registro de consultas realizadas em unidades de saúde que não utilizam o SICAA no 

prontuário eletrônico do paciente e incorporação de outras variáveis para identificar 

fatores associados à adesão e outros desfechos de saúde. Além disso, discute-se a 

necessidade de reestruturação do SICAA, a fim de que todos os procedimentos 

executados em um atendimento passem a constituir uma única linha de registro e a 

capacitação de funcionários com expertise para trabalhar nesse sistema.  
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ANEXOS 

Anexo 1– Nota técnica n. 01/Coordenação Estadual de Imunização/GVE/SPAIS/SES 
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Anexo 2 - Parecer do Comitê de Ética n.1.347.719 
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Anexo 3 – Parecer do Comitê de Ética n. 162.532 
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APÊNDICES 

Apêndice A – Estratégia de busca aplicada para a construção da Tabela 1. 

(((((("Otitis media"[Mesh] OR otitis[tw] OR acute otitis media[tw] OR acute otitis 

media-related[tw] OR acute otitis[tw] OR AOM[tw] OR OM[tw] OR OME[tw] OR 

tympanostomy[tw] OR myringotomy[tw] OR otorrhea[tw] OR chronic suppurative 

otitis media[tw] OR CSOM[tw]) AND (children[tw] OR infant[tw]) AND 

(pneumococcal vaccines[tw])) AND ("english"[Language] OR "portuguese"[Language] 

OR "spanish"[Language] OR "french"[Language]) AND ("2000/01/01"[Date - 

Publication] : "2016/07/17"[Date - Publication]) AND (epidemiology[tw] OR 

prevalence[tw] OR incidence[tw] OR trends[tw] OR impact[tw]))))) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 4 – Fluxograma dos artigos identificados e avaliados na Tabela 1. 

*Algoritmo adaptado de Moreira et al. (2016). **Critérios de inclusão: idioma (inglês, 

espanhol, francês ou português), tipo de estudo (original, observacional), período (01 de 

janeiro de 2000 a 17 de julho de 2016). Atualizada em 17 de julho de 2016. 

  

Referências excluídas: 302**  

Referências analisadas: 17 

Referências identificadas: 319 
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Apêndice B – Lista de códigos e descrição da Classificação Internacional de Doença, 

revisões 9 e 10, utilizados para definição de casos nos artigos apresentados na Tabela 1. 

Referência Códigos 

Grijalva et al., 2006 381.01, 381.02, 381.03, 381.04, 381.05, 381.06, 381.1, 381.10, 381.19, 381.2, 

381.20, 381.29, 381.3, 381.4, 381.5, 381.50, 381.51, 381.52, 381.6, 381.60, 

381.61, 381.62, 381.63, 381.7, 381.8, 381.81, 381.89, 381.9, 382, 382.0, 

382.00, 382.01, 382.02, 382.1, 382.2, 382.3, 382.4 e 382.9 (CID-9) 

Zhou et al., 2008 381.00, 381.01, 381.02, 381.03, 381.04, 381.05, 381.06, 381.4, 382.00, 

382.01, 382.02, 382.3, or 382.9 (CID-9) 

Lau et al., 2015 Nonsupp otitis media + eustach 

Acute non supp otitis media 

Suppurative otitis media 

Acute suppurative otitis media 

Otitis media NOS 

Chron ot med with eff-mucoid 

Acute nonsupp. otitis media 

Acute right otitis media 

Acute left otitis media 

Nonsuppurative otitis media 

Acute bilateral otitis media 

Otitis media NOS 

Acute suppurative otitis media 

Suppurative otitis media 

Chron ot media with eff-serous 

Chronic supp.otitis media NOS 

Purulent otitis media NOS 

Chronic mucoid otitis media 

Acute nonsup.otitis media NOS 

Acute otitis media with effusion 

Chron ot med with eff-unspec 

Nonsupp. otitis media unspec. 

Acute serous otitis media 

Acute supp.otitis media-drum OK 

Acute supp.otitis med.+drum rupt 

Serous otitis media NOS 

Acute mucoid otitis media 

Chron supp ot med-tubotympanic 

Catarrhal otitis media NOS 

Chron ot med with eff-other 

Chronic mucoid otitis med. NOS 

Acute supp. otitis media NOS 

Postmeasles otitis media 

Chronic purulent otitis media 

Bilateral supp otitis media 

Chronic serous otitis media 

Purulent otitis media NOS 

Bilateral chron serous otitis 

Chronic serous otitis media NOS 

Nonsuppurat. otitis media NOS 

Chron supp ot med-atticoantral 

Mucoid otitis media NOS 

Chron ot med with eff-purulent 

Acute sanguinous otitis media 

Acute allerg.mucoid otitis media 

Mucosanguinous chr.otitis media (CID-10) 

 


