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Levantamento rápido de cobertura vacinal para intervenção em um surto de
rubéola em Horizonte-CE, agosto de 2007
A rubéola é uma doença viral, geralmente benigna em adultos, que pode
causar malformações e abortos em gestantes, principalmente no primeiro
trimestre de gestação.1-5 O conhecimento da suscetibilidade da população
após o período de implantação da vacina é pequeno8 e a cobertura vacinal
na população adulta apresenta falhas, devidas ao processo de implantação
da vacina no país. Entre maio e setembro de 2007, ocorreu um surto de
rubéola em Horizonte, Município da Região Metropolitana de Fortaleza,
capital do Estado do Ceará. O município, que tem uma população de
56.502 habitantes, possui uma rede de atenção a saúde estruturada e cobre
toda a população com a Estratégia Saúde da Família (ESF).
No dia 25 de julho de 2007, a Secretaria de Vigilância em Saúde do
Ministério da Saúde (SVS/MS) foi notificada pela Secretaria de Estado
da Saúde do Ceará (SES/CE) sobre a ocorrência de 171 casos notificados
e 33 casos confirmados de rubéola no Município de Horizonte-Ceará.
O caso-índice teve início dos sintomas no dia 25 de maio. No dia 30 de
julho de 2007, uma equipe de técnicos da SVS/MS, SES/CE e Secretaria
Municipal de Saúde de Horizonte-CE (SMS/Horizonte-CE) iniciou
investigação do surto com o objetivo de estimar a cobertura da vacina
contra rubéola na população e em uma empresa afetada pelo surto, além
de propor medidas de prevenção e controle do surto.
Realizou-se um inquérito rápido de cobertura vacinal na população
geral e na empresa. Para a população geral, utilizou-se a amostragem
por conglomerados em dois estágios, com precisão de ±3%. Foram sorteados 64 conglomerados (microáreas da ESF) e todos os indivíduos de

sete famílias por conglomerado participaram do estudo. Na empresa, que
possuía 8.600 trabalhadores, realizou-se uma amostragem simples usando
erro-padrão de 10% e nível de confiança de 99% para cálculo da amostra. O
cartão vacinal da pessoa foi usado para conhecimento da situação vacinal; e
outras variáveis sócio-demográficas foram utilizadas.
A população da amostra, de 1.586 indivíduos, apresentou distribuição por
sexo e faixa etária representativa da população total (Figura 1). A cobertura
vacinal na população com 1 ano e mais foi de 40% (621), no sexo feminino
[45% (355)] e no masculino [35% (266)]. A cobertura vacinal para a população de 1 ano foi de 77%; para mulheres em idade fértil, de 44% (224).
E segundo a faixa etária de 1 a 9 anos, 229 (73%); para aquelas de 10 a 19
anos, 136 (45%); 20 a 29 anos, 121 (43%); 30 a 39 anos, 74 (31%); 40 a 49
anos 36 (22%); e 50 anos e mais, 25 (10%). Na empresa, a amostra foi de
105 indivíduos; e a cobertura vacinal de 11% (12). A cobertura por faixa
etária foi: 18 a 19 anos nenhum vacinado, 20 a 29 anos 12% (7), 30 a 39
anos 15% (4) e na faixa de 40 a 49 somente 1 vacinado. A média de idade
nos vacinados foi de 30 anos e sem diferença com a média de idade de não
vacinados (Tabela 1). A cobertura vacinal para os homens foi de 11% e para
as mulheres, de 12%.
Conclusões: o Município apresentou baixas coberturas vacinais. A cobertura vacinal na idade adulta foi baixa; e em crianças de 1 ano, encontra-se
abaixo dos 95% recomendado pelo Programa Nacional de Imunizações
(PNI). O sexo masculino apresentou cobertura vacinal inferior à do sexo
feminino na maioria das faixas etárias. A empresa apresentou maior percontinua na página 2
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Figura 1- Pirâmides populacionais de Horizonte-CE e da amostra por conglomerados. Brasil, 2007
Tabela 1 - Cobertura vacinal por faixa etária em Horizonte-CE
e na empresa A. Brasil, 2007
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a) Razão de Prevalência, baseada no risco relativo, não calculado para a empresa A por ausência de vacinados no grupo
de referência.
b) Efeito de desenho
c) Faixa etária que apresentou menor incidência na população de 1 a 49 anos.

centual de não vacinados em Horizonte-CE, para todas as
faixas etárias estudadas.
As recomendações foram: realizar bloqueio vacinal
oportuno para os contatos dos casos notificados de rubéola;
identificar aglomerados de pessoas com baixa cobertura
vacinal e realizar ações de vacinação entre eles; realizar
campanha de vacinação contra a rubéola para a população
de até 40 anos de idade e vacinar todas as mulheres em
idade fértil; implantar a vigilância da síndrome de rubéola congênita na empresa, em parceria com a vigilância
epidemiológica municipal; acompanhar as gestantes que
tiveram contato com caso confirmado em parceria com
a atenção primaria e atenção hospitalar; definir maternidade de referência para atendimento a gestante de risco
aumentado devido à rubéola; acompanhar por meio dos
CEREST (Centro de Referência em Saúde do Trabalhador)
a exigência do cartão vacinal em dia para o adulto no ato da
admissão; e os reforços devidos, de acordo com os critérios
do próprio PNI.
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