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RESUMO 
 
O serviço de vacinação está inserido nas Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) dos municípios. Objetivou-se analisar a 
disponibilidade de vacinas do calendário básico da criança nas 
UBS do Brasil, baseado nos dados do 1º Censo das UBS 
desenvolvido junto à 1ª Avaliação Externa do PMAQ-AB 
realizado em 2012. As vacinas hepatite B, rotavírus, 
poliomielite e meningocócica C foram as mais disponíveis nas 
UBS, enquanto pneumocócica 10, febre amarela, tríplice viral e 
tetravalente as menos. É fundamental que as vacinais do 
calendário infantil estejam sempre disponíveis nas UBS, a fim 
de evitar as oportunidades perdidas de vacinação. 
 
Palavras-chave: Vacina. Disponibilidade. Unidade Básica de 
Saúde. 
 
ABSTRACT  
 
The vaccination service is included in the Basic Health Units 
(BHU) of the municipalities. This study aimed to analyze the 
availability of vaccines in the basic schedule of child in BHU in 
Brazil, based on 1st BHU Census developed by the 1st External 
Evaluation of PMAQ-AB held in 2012. The vaccines hepatitis B, 
rotavirus, polio and meningitis C were the most available in 
BHU, while pneumococcal 10, yellow fever, MMR and 
tetravalent less. It’s essential that the child vaccination schedule 
is always available in BHU, to avoid missed opportunities of 
vaccination. 
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1. INTRODUÇÃO                                                                                                                       

 

 

O Programa Nacional de Imunização (PNI) integra o elenco dos programas do 

Ministério da Saúde (MS) e pode contribui para a redução das desigualdades regionais e 

sociais do país, visto que o serviço de vacinação está inserido nas Unidades Básicas de 

Saúde (UBS) dos municípios (BRASIL, 2013b).  

Consiste em um programa orientado por normas técnicas estabelecidas 

nacionalmente, referentes à conservação, ao transporte e à administração dos 

imunobiológicos, com o objetivo de assegurar que os mesmos mantenham suas 

características iniciais, a fim de conferir imunidade (BRASIL, 2014c). 

O controle de doenças transmissíveis, especialmente as imunopreveníveis, tem 

no PNI um componente essencial e as atividades de vacinação estão entre as intervenções 

de saúde pública de melhor custo-efetividade (MORAES et al, 2008). Então, se faz 

necessário que as coberturas vacinais no país sejam suficientes, a fim de manter sob 

controle doenças como sarampo, tétano neonatal, difteria e coqueluche, dentre outras e 

ainda cumprir compromissos internacionais como a erradicação da poliomielite no Brasil 

(BRASIL, 2013b).  

As coberturas vacinais em crianças subsidiam análises de variações geográficas 

e temporais para cada tipo de imunobiológico. Seu uso ainda possibilita identificar 

importantes situações de insuficiência, que necessitem de medidas de intervenção, assim 

como subsidiar processos de planejamento, execução, monitoramento e avaliação de 

políticas públicas relativas à atenção a saúde da criança e ao controle de doenças 

imunopreveníveis (RIPSA, 2008). 

Com forte inserção na atenção básica, o serviço de vacinação ofertado nas UBS 

tem contribuído com a maioria das ações realizadas nas áreas programáticas, 

especialmente na atenção à saúde da criança, cujo calendário de vacinação até os doze 

meses de idade, inclui parâmetros de cobertura vacinal que podem ser de 90% (vacina BCG 

e contra rotavírus humano), 95% (vacina pentavalente, meningocócica C, tríplice viral, 

pneumocócica 10 e contra poliomielite e hepatite B) e 100% (vacina contra febre amarela) 

(BRASIL, 2013a). 

Dados nacionais apontam que em 2012, dentre as nove vacinas ofertadas 

durante todo o ano, que integravam o elenco do calendário básico de vacinação da criança 

de até um ano de idade, cinco delas (55,6%) alcançaram as coberturas vacinais 

recomendadas pelo MS.  Foram as vacinas BCG (105,69%), tríplice viral (99,5%), contra a 



 

 

                  

poliomielite (96,81%), contra hepatite B (96,67%) e meningocócica C (96,18%). Entretanto, 

para as demais, as coberturas não foram atingidas, como para as vacinas tetravalente 

(93,81%), contra rotavírus (86,37%), pneumocócica 10 (88,39%) e contra a febre 

amarela(49,31%) (BRASIL, 2014a).  

A vacina contra a febre amarela está indicada em residentes ou viajantes que se 

deslocam para as Áreas com Recomendação de Vacinação (ACRV), de acordo com o 

calendário nacional de vacinação, a partir dos 9 meses de idade (BRASIL, 2014c). As ACRV 

são: todos os Estados da região Norte e Centro Oeste, Minas Gerais e Maranhão, além de 

alguns municípios dos Estados do Piauí, Bahia, Espírito Santo, São Paulo, Paraná, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul (BRASIL, 2014b).  

O serviço de vacinação tem por essência, um caráter preventivo e apresenta 

reconhecida eficácia em suas ações. Portanto, serviços com essas características podem, 

aliados a outros fatores, contribuir para a redução das iniquidades em saúde, através, por 

exemplo, da diminuição de barreiras de acesso, onde a mais importante delas está 

relacionada à disponibilidade ou presença física de serviços e recursos humanos, condição 

estritamente necessária à utilização (GIOVANELLA, 2008). 

Informações nacionais sobre o serviço de vacinação estão contempladas no 

primeiro Censo das UBS, realizado pelo MS e desenvolvido durante a primeira avaliação 

externa do Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB) 

instituído pela Portaria nº 1.654 GM/MS de 19 de julho de 2011.  

Como componente da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), o PMAQ-AB 

tem por objetivo possibilitar a ampliação do acesso e a melhoria da qualidade da atenção 

básica e viabilizar um padrão de qualidade comparável entre os serviços das diferentes 

regiões do país. Dentre suas diretrizes tem-se o estímulo à efetiva mudança no modelo de 

atenção, com orientação dos serviços em função das necessidades e satisfação do usuário 

(BRASIL, 2011a; 2012a). 

Através da avaliação de serviços de saúde, podem-se obter informações 

importantes para a melhoria das diversas intervenções em saúde. As políticas, programas e 

serviços de saúde tem sido, de forma mais frequente, objeto de avaliação e a 

disponibilidade e utilização de recursos, dentre outras, estão entre as características mais 

importantes (BROUSSELLE, 2011; HARTZ, 2014). 

Neste sentido, este trabalho teve por objetivo analisar a disponibilidade de 

vacinas do calendário básico da criança nas UBS do Brasil. 

 

 

2. DESENVOLVIMENTO 



 

 

                  

 

2.1 Aspectos metodológicos 

 

 

Trata-se de um estudo descritivo, baseado nos dados do 1º Censo das UBS 

brasileiras desenvolvido juntamente com a 1ª Avaliação Externa do PMAQ-AB realizado 

pelo Ministério da Saúde em 2012. 

O Brasil apresenta 26 Unidades da Federação e um Distrito Federal, no qual se 

localiza a capital do país. Os Estados estão reunidos em cinco macrorregiões geopolíticas 

(Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste), que somam uma extensão territorial de 

dimensões continentais com 8.515.692.027 Km2 e uma população estimada para 2014 em 

203.377.670 pessoas, ocupando o 5º lugar entre os países de maior extensão territorial do 

mundo e também o 5º lugar entre os países mais populosos. O país apresenta uma 

densidade demográfica de 22,43 habitantes/Km2 (IBGE, 2014) e seu IDH é de 0.744, 

considerado alto, o que leva o Brasil a ocupar 79º lugar entre os demais países (PNUD, 

2014). 

Para a realização do censo foram incluídas todas as UBS do país, que 

constassem do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (CNES) no ano de 2012, 

com perdas daquelas que não foram localizadas ou que se encontravam desativas no 

momento de realização da coleta de dados. 

O censo foi realizado com a finalidade de avaliar aspectos da estrutura das UBS, 

e foi desenvolvido em parceria com Instituições de Ensino e Pesquisa, lideradas pelo 

Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde. Compondo a coordenação 

nacional de Instituições de Ensino Superior, tem-se a Universidade Federal de Pelotas, 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

Universidade Federal da Bahia, Universidade Federal de Minas Gerais e a FIOCRUZ. Esse 

trabalho de campo envolveu coordenadores, supervisores e entrevistadores, onde a coleta 

de dados foi realizada pelas equipes de entrevistadores in loco (FAUSTO, 2013). 

Na fase de avaliação externa, os instrumentos (questionários eletrônicos) foram 

compostos pelos módulos: I-estrutura; II-processo de trabalho e III-satisfação do usuário. Os 

dois últimos foram realizados apenas nas UBS que aderiram ao PMAQ, porém o módulo I 

(estrutura), de onde foram utilizados os dados desse estudo, foi aplicado em todas as UBS 

do Brasil (Censo das UBS) a partir de observação direta, facilitado por um profissional que 

conhecia a UBS (BRASIL, 2012b). 

 

 



 

 

                  

As análises descritivas do estudo foram realizadas utilizando o programa 

STATA, na versão 12.0. Para a análise das vacinas, foram incluídas aquelas que integravam 

o calendário básico de vacinação infantil do ano de 2012, exceto a vacina BCG, por ser 

administrada preferencialmente em maternidades. Para a vacina febre amarela, foram 

usados os dados referentes aos Estados com Áreas Com Recomendação da Vacina 

(ACRV) em toda a sua extensão territorial (Estados da região Norte e Centro Oeste, Minas 

Gerais e Maranhão). 

Este estudo integrou a pesquisa multicêntrica denominada “Avaliação Externa e 

Censo das UBS – PMAQ-AB”, a qual foi apreciada e aprovada pelo CONSEPE e Comitê de 

Ética da Universidade de Pelotas (UFPel)  sob o número de ofício 38/12 em 10 de maio de 

2012 (Anexo B), a fim de atender o cumprimento da Resolução 196/96, do Conselho 

Nacional de Saúde. Sendo que, a Universidade Federal do Maranhão (UFMA) faz parte do 

consórcio da UFPel, juntamente com outras instituições de ensino superior do Brasil, na 

etapa de avaliação externa do PMAQ-AB e realização do censo das UBS. 

 

 

2.2 Resultados e discussão 

 

 

No Brasil, das 38.812 UBS visitadas, informam ofertar serviço de vacinação 

29.383 UBS (75.71%) e possuíam sala de vacina em sua estrutura física 25.376 UBS 

(65,38%). Com isso,  4.007 (10,31%) das UBS disponibilizavam o serviço de vacinação para 

a comunidade em estrutura física diferente de sala de vacina, o que pode comprometer a 

efetividade dos imunobiológicos administrados nessas condições e está em desacordo com 

as recomendações do MS.  

A sala para o serviço de vacinação deve ser destinada exclusivamente para a 

administração dos imunobiológicos, a fim de que todos os procedimentos nela 

desenvolvidos promovam a segurança dos indivíduos vacinados e também da equipe de 

vacinação, diminuindo assim os riscos de contaminação (BRASIL, 2014c). 

O menor percentual de UBS que apresentava sala de vacina em sua estrutura 

física, foi na Região Norte (53,21%) e o maior na Região Centro-Oeste (71,32%).  

Com relação à distribuição, por Unidades da Federação (UF), da presença de 

salas de vacina nas UBS do país podemos destacar:  

Pernambuco (90,44%), Tocantins (84,19%), Acre (81,08%), São Paulo (77,19%) 

e Ceará (76,32%) foram as UF com maior percentual de UBS com PRESENÇA de sala de 

vacina em sua estrutura física, enquanto que Roraima (68,15%), Piauí (66,98%), Amapá 



 

 

                  

(63,29%) e Sergipe (57,17%) apresentaram os maiores percentuais de AUSÊNCIA de sala 

de vacina em suas UBS. Observando-se que, relacionado à presença de salas de vacina 

nas UBS, as UF das macrorregiões geopolíticas Nordeste e Norte se destacaram (Tabela 1). 

A tabela 1 mostra ainda que os dados de presença da sala de vacina são 

discrepantes até mesmo entre estados da mesma região, como por exemplo, o Acre, 

localizado na região Norte do país, com 81,08% das unidades com sala de vacina, enquanto 

que Roraima, da mesma região, apresenta uma porcentagem bem menor (31,85%). O 

mesmo acontece na região Nordeste, quando comparamos os estados de Pernambuco 

(90,44%) e Piauí (33,02%). 

Tabela 1 – Sala de vacina nas UBS segundo Unidade da Federação, Brasil, 2012. 

Unidade da Federação e 

Macrorregião geopolítica 

Sala de vacina na Unidade Básica de Saúde 

       Sim                 Não            Total 

N % N %  

Alagoas 564 69,80 244 30,20 808 

Bahia 2524 70,03 1080 29,97 3604 

Ceará 1557 76,32 483 23,68 2040 

Maranhão 964 52,19 883 47,81 1847 

Paraíba  865 61,09 551 38,91 1416 

Pernambuco 1826 90,44 193 09,56 2019 

Piauí 421 33,02 854 66,98 1275 

Rio Grande do Norte 537 49,49 548 50,51 1085 

Sergipe 233 42,83 311 57,17 544 

Região Nordeste 9491 64,83 5147 35,16 14638 

Acre 150 81,08 35 18,92 185 

Amazonas                                                    253 47,03 285   52,97 538 

Amapá 58 36,71 100 63,29 158 

Pará 827 51,49 779 48,51 1606 

Rondônia 125 45,45 150 54,55 275 



 

 

                  

Roraima 50 31,85 107 68,15 157 

Tocantins                               245 84,19 46 15,81 291 

Região Norte 1708 53,21 1502 46,79 3210 

Distrito Federal 80 55,17 65 44,83 145 

Goiás 891 73,27 325 26,73 1216 

Mato Grosso 590 72,04 229 27,96 819 

Mato Grosso do Sul 369 70,15 157 29,85 526 

Região Centro-Oeste 1930 71,32 776 28,68 2706 

Espírito Santo 373 48,25                     400 51,75 773 

Minas Gerais 3130 61,48 1961 38,52 5091 

Rio de Janeiro 1231 67,27 599 32,73 1830 

São Paulo 3280 77,19 969 22,81 4249 

Região Sudeste 8014 67,10 3929 32,90 11943 

Paraná 1523 62,96 896 37,04 2419 

Rio Grande do Sul 1640 71,34 659 28,66 2299 

Santa Catarina 1070 67,00 527 33,00 1597 

Região Sul 4233 67,03 2082 32,96 6315 

Total                                                               25376 65,38 13436 34,62 38812 

 
Fonte: PMAQAB, 2012 

A partir das UBS que apresentavam sala de vacina (25.376), os percentuais das 

vacinas que se apresentavam sempre disponíveis nas UBS foram: vacina contra Hepatite B 

(91,07%), contra rotavírus humano (90,46%), contra poliomielite (90,44%), meningocócica C 

(88,60%), pneumocócica 10 (86,34%), contra febre amarela nas UBS das UF com ACRV em 

toda a sua extensão territorial (86,86%), tríplice viral (84,15%) e tetravalente (82,32%) 

(Tabela 2). 

A vacina contra Hepatite B esteve sempre disponível em 91,07% das UBS dos 

estados brasileiros, sendo este o maior percentual em relação às vacinas avaliadas. O 



 

 

                  

imunobiológico com menor disponibilidade no país foi a vacina Tetravalente (82,32%). 

(Tabela 2) 

 

Tabela 2 – Sala de vacina nas UBS segundo Unidade da Federação, Brasil, 2012. 

Vacina 
Disponibilidade na Unidade Básica de Saúde 

N % 

Contra Febre Amarela   

Sempre disponível                                             6716 86,86 

Às vezes disponível    605 7,82 

Nunca disponível 411 5,32 

Total   7732 100,00 

Contra Hepatite B   

Sempre disponível 23110 91,07 

Às vezes disponível                                       1130 4,45 

Nunca disponível 1136 4,47 

Total   25376   100,00 

Meningocócica C   

Sempre disponível 22483 88,60 

Às vezes disponível                                       1447 5,70 

Nunca disponível 1446   5,70 

Total 25376 100,00 

Contra poliomielite   

Sempre disponível 22949 90,44 

Às vezes disponível                                       1302 5,13 

Nunca disponível 1125    4,43 

Total 25376   100,00 

Pneumocócica 10   



 

 

                  

Sempre disponível 21910 86,34 

Às vezes disponível                                       1669    6,58 

Nunca disponível 1797 7,08 

Total 25376 100,00 

Tríplice viral   

Sempre disponível 21353 84,15 

Às vezes disponível                                       2494 9,83 

Nunca disponível 1529 6,02 

Total    25376 100,00 

Tetravalente   

Sempre disponível 20889 82,32 

Às vezes disponível                                       2052 8,09 

Nunca disponível 2435 9,59 

Total   25376 100,00 

Contra rotavírus humano  5,00 

Sempre disponíve 22956   90,46 

Às vezes disponível                                       1152 4,54 

Nunca disponível 1268  

Total 25376   100,00 

 
Fonte: PMAQAB, 2012 

No contexto da vacinação, é fundamental a presença dos imunobiológicos nas 

unidades de saúde, a fim de contribuir para o alcance das coberturas vacinais e fortalecer o 

PNI. Sendo que, a integração entre a equipe responsável pelo serviço de vacinação e as 

demais equipes de saúde, no sentido de evitar as oportunidades perdidas de vacinar, 

dependem dessa regularidade na oferta das vacinas que compõem o calendário básico da 

criança (BRASIL, 2014c) 

Com relação à disponibilidade, por Unidades da Federação (UF), das vacinas 

avaliadas, podemos destacar que a vacina contra febre amarela esteve sempre disponível 



 

 

                  

nos 13 Estados brasileiros em que ela foi avaliada. Com destaque para o Mato Grosso do 

Sul (95,1%), Tocantins (94,3%) e Distrito Federal (93,7%). O Maranhão foi o Estado com o 

menor percentual (81,6%) de disponibilidade para esta vacina. Os dados referentes a esta 

vacina nunca estar disponível nas UBS foram maiores nos Estados de Minas Gerais (6,6%) 

e Pará (6,5%). 

O Estado do Acre apresentou maior disponibilidade da vacina contra Hepatite B, 

em 97,33% das unidades básicas acrianas. Os Estados de Mato Grosso do Sul (96,48%), 

Pernambuco (96,17%) e Tocantins (96,31%) também tiveram dados elevados à vacina 

sempre estar disponível. O Estado com menor disponibilidade desta vacina foi a Bahia, com 

9,11% das unidades sem o imunobiológico. Todos os demais Estados apresentaram 

porcentagem menor que 10% aos dados referentes à esta vacina nunca estar disponível. 

A Vacina Meningocócica C esteve sempre presente em 95,70% das UBS de São 

Paulo, seguido do Acre (94,67%), Mato grosso do Sul (94,31%) e Pernambuco (94,96%). 

Dentre os Estados que nunca tiveram a vacina presente, destacam-se o Rio de Janeiro 

(10,32%), Paraíba (9,02%) e Bahia (10,26%). 

Em relação à vacina pneumocócica 10, o Estado com maior disponibilidade da 

vacina é São Paulo, com 94,66%, e com menor disponibilidade, Piauí (73,63%). Os dados 

da vacina nunca estar disponível foram maiores no Rio de Janeiro (12,10%). 

A vacina Tríplice viral esteve sempre disponível nos Estados de São Paulo 

(96%), Rio de Janeiro (92%), Roraima (92%), Amapá (91%), Sergipe (90,1%), Pernambuco 

(90,5%), Paraná (90%) e Distrito Federal (90%). Os demais Estados apresentaram 

percentuais abaixo de 90%, sendo o Espírito Santo o Estado com o menor percentual 

(64,3%) de disponibilidade para esta vacina. Os dados referentes à vacina Tríplice Viral 

nunca estar disponível foram maiores nos Estados do Espírito Santo (13,9%), Bahia 

(10,5%), Santa Catarina (10,1%) e Paraíba (9,1%).  

A vacina Tetravalente esteve sempre disponível nos Estados de Acre (99,3%), 

Pernambuco (95,1%), Mato Grasso do Sul (91,3%) e Sergipe (91%). Os demais Estados 

apresentaram percentuais abaixo de 90%, sendo Goiás o Estado com o menor percentual 

(62,3%) de disponibilidade para esta vacina. Os dados referentes à vacina Tetravalente 

nunca estar disponível foram maiores nos Estados de Goiás (19,5%), Rio Grande do Sul 

(18,3%), Paraíba (17,3%) e Bahia (10,5%).  

Já a vacina Rotavírus esteve sempre disponível na maioria dos Estados 

brasileiros com destaque para o Acre (98%), Pernambuco (97%), Mato Grosso do Sul 

(96,7%), Tocantins (96,3%) e São Paulo (96,2%). O Piauí foi o Estado com o menor 

percentual (72,7%) de disponibilidade para esta vacina.  Os dados referentes à vacina 



 

 

                  

Rotavírus nunca estar disponível foram maiores nos Estados do Amapá (9,7%), Minas 

Gerais (7,1%), Paraíba (7%) e Rio Grande do Sul (5,8%). 

Relacionado à vacina contra poliomielite esteve sempre presente em 97,29% 

das UBS do Mato Grosso do Sul, seguido do Tocantins (96,73%), São Paulo (96,07%) e 

Pernambuco (95,07%). Os menores percentuais de disponibilidade foram o Maranhão 

(84,65%) e o Piauí (81,62%). Dentre os Estados que nunca tiveram a vacina presente, 

destacam-se a Paraíba (7,75%) e o Pará (6,65%). 

 

 

3. CONCLUSÃO 

 

 

Mais de um terço das UBS brasileiras não apresentaram salas de vacina, sendo 

que a Região Norte é a mais comprometida, com mais da metade de suas UBS faltando 

sala de vacina em sua estrutura física. Pernambuco (90,44%) foi o Estado com maior 

proporção, enquanto que Roraima (31,85%) o de menor proporção. 

No Brasil, as vacinas hepatite B, rotavírus, poliomielite e meningocócica C foram 

as mais disponíveis nas UBS, enquanto pneumocócica 10, febre amarela, tríplice viral e 

tetravalente as menos ofertadas. 

É fundamental que as vacinais do calendário infantil estejam sempre disponíveis 

nas UBS dos municípios, com a finalidade de potencializar as oportunidades de vacinação 

das crianças e assim melhorar as coberturas vacinais no Brasil. 
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