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Ofício Circular nº /2022-CAOPSAU                            Curitiba, 24 de outubro de 2022.

PA nº 0046.22.172572-7

Ref.: Planejamento Estratégico do Ministério Público do Paraná (2019-2029): Diretriz 1 Fomento à

efetivação  da  Atenção  Básica,  Ação  1  –  Acompanhamento  da  Cobertura  Vacinal:  queda  dos

indicadores de vacinação no Paraná e a necessária intervenção ministerial.

Colega,

A  cobertura  vacinal  no  Brasil  tem  apresentado,  desde  2015,  significativo

declínio em praticamente todos os seus indicadores. 

O fenômeno tem preocupado as autoridades sanitárias e epidemiologistas,

pelo ressurgimento de doenças graves já erradicadas, pelos efeitos diretos à saúde individual ou,

ainda,  pela  exacerbação  das  pressões  nos  sistemas  locais  de  saúde, decorrente  dos  custos

estimados no tratamento de doenças imunopreveníveis.

O  retrocesso  pode  ser  atribuído  a  diversos  fatores,  dos  quais  se  pode

destacar,  como  mais  relevantes:  i)  desinformação  (incluindo  dos  profissionais  de  saúde  que

desconhecem os calendários vacinais das diferentes faixas etárias e as fake news); ii) movimentos

antivacinas (do inglês, antivax), com grande poder de mobilização de indivíduos que questionam a

segurança das vacinas, temem seus efeitos colaterais ou que simplesmente acreditam não estarem

suscetíveis à doença1;  iii) sucesso do programa nacional de imunizações2, pois, como pontuou o

1 A Organização Mundial de Saúde considera esse movimento como uma das dez maiores ameaças à saúde global
(vide  https://www.ufcspa.edu.br/noticias/34-meu-perfil/imprensa/noticias/810-movimento-antivacina)

2 “Em 1975 foi institucionalizado o PNI, resultante do somatório de fatores, de âmbito nacional e internacional, que
convergiam para estimular e expandir a utilização de agentes imunizantes, buscando a integridade das ações de
imunizações realizadas no país.  O PNI passou a coordenar,  assim, as atividades de imunizações desenvolvidas
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infectologista  Guido  Levi  em  sua  obra  “Recusa  de  vacinas:  causas  e  consequências”,  “muitos

médicos mais jovens sequer viram casos de varíola, poliomielite e até mesmo de sarampo. Aos

poucos, a população se esquece do quão devastadoras as doenças podiam ser”;  iv) dificuldades

para o registro e transmissão de dados.

Quanto ao item iv, acima citado, há a possibilidade, talvez remota, de que

haja, por parte gestores municipais, a não alimentação dos sistemas de informação do Ministério

da  Saúde  sobre  a  cobertura  vacinal  ou,  ainda,  a  transmissão  tardia  desses  dados.  Tais

circunstâncias  podem,  potencialmente,  influenciar  negativamente  nos  indicadores.  Neste

particular, a verificação, pelo Ministério Público, junto às Secretarias Municipais de Saúde, sobre a

regularidade e tempestividade do preenchimento dos sistemas informatizados é medida que se faz

imprescindível, de modo a eliminar potenciais inconsistências nos marcadores.

No Paraná, o cenário não é diferente3. 

No quadro abaixo, sistematizando os dados de cobertura vacinal no Estado

com referência a todos os imunobiológicos disponíveis para consulta no DataSUS e suas doses de

reforço, percebe-se que os índices encontram-se abaixo da meta estabelecida no último Programa

Nacional de Vacinação:

rotineiramente  na  rede de serviços  e,  para  tanto,  traçou  diretrizes  pautadas  na  experiência  da Fundação de
Serviços de Saúde Pública (FSESP), com a prestação de serviços integrais de saúde através de sua rede própria. A
legislação específica sobre imunizações e vigilância epidemiológica (Lei 6.259 de 30-10-1975 e Decreto 78.231 de
30-12-76) deu ênfase às atividades permanentes de vacinação e contribuiu para fortalecer institucionalmente o
Programa”.  Disponível  em:  https://www.gov.br/saude/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programa-
nacional-de-imunizacoes-vacinacao

3 O Anexo 1 apresenta a listagem completa de vacinas obrigatórias e as respectivas metas de coberturas.
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QUADRO 1 – COBERTURAS VACINAIS DO PARANÁ ENTRE 2011 E 2022, SEGUNDO IMUNOBIOLÓGICOS.

FONTE: DATASUS, ACESSO EM 21/10/2022.

Com a queda da cobertura, há sério risco de se perder a chamada imunidade

de rebanho/grupo, definida pelo Ministério da Saúde como sendo a  “resistência de um grupo ou

população  à  introdução  e  disseminação  de  um  agente  infeccioso  (...)  baseada  na  elevada

proporção de indivíduos  imunes,  entre os  membros desse grupo ou população,  e  na uniforme

distribuição desses indivíduos imunes”4.  Em outras palavras, significa dizer que, quando um alto

número de indivíduos se torna imune à determinada doença após a vacinação, ou até mesmo

porque  já  a  contraiu,  protege-se  aqueles  que  não  se  infectaram  ou  não  foram  imunizados,

dificultando, por conseguinte, a transmissão e o alastramento do agente infeccioso. 

Nesse  contexto  de  necessidade  de  resgate  da  eficiência  na  área  de

imunização, rememora-se que o Ministério Público do Estado do Paraná estabeleceu como uma de

4 Disponível em: http://bvsms2.saude.gov.br/cgi-bin/multites/mtwdk.exe?k=default&l=60&w=6124&n=1&s=5&t=2 

http://bvsms2.saude.gov.br/cgi-bin/multites/mtwdk.exe?k=default&l=60&w=6124&n=1&s=5&t=2
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suas “ações” do Planejamento Estratégico (2019-2029),  para cumprir  o  objetivo estratégico de

“Assegurar o direito à educação, à saúde e à assistência social”, o “Acompanhamento da Cobertura

Vacinal”.

FIGURA 1 – DIRETRIZ 1 E AÇÕES ESTRATÉGICAS DO MPPR PARA A ÁREA DA SAÚDE

FONTE: CAOP SAÚDE PÚBLICA COM BASE NOS INSTRUMENTOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL 2019-2029.

Desse modo, é de singular relevância a intervenção ministerial para provocar

condutas  proativas  ou  corretivas  das  Secretarias  Municipais  de  Saúde,  com  o  fito  de  se

implementarem  estratégias  eficazes  para  a  retomada  de  índices  satisfatórios  de  coberturas

vacinais.

Para  subsidiar  um  início  de  diagnóstico  para  as  promotorias  de  Justiça,

encaminham-se,  em  anexo  (Anexo  2),  ao  presente  expediente,  planilhas  com  histórico  de

imunização, nos anos de 2021 e 2022, dos 399 municípios paranaenses quanto aos 19 imunizantes
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considerados obrigatórios pelo Programa Nacional de Imunização5, que poderão servir de subsídio

para o caso de eventual intervenção da promotoria de Justiça. 

Sugere-se  à/ao Colega solicitar  os  dados à respectiva SMS e compará-los

com  aqueles  que  constam  do  Datasus  (planilhas  em  anexo),  de  modo  a  detectar  eventual

discrepância. 

Em caso de incongruência, é pertinente buscar compreendê-la, com a devida

solicitação de esclarecimentos à autoridade sanitária local, pois diferenças podem indicar que o

município  não  está  atualizando  os  sistemas  informatizados  do  SUS  com  regularidade  e

tempestividade. 

Tal conduta, se existir, precisa ser corrigida. Incide na espécie o artigo 3896,

da Portaria de Consolidação nº 5/2017, que determina, como responsabilidade das Secretarias de

Saúde dos municípios, “o registro das informações quanto às vacinas administradas será feito nos

instrumentos  padronizados  no  âmbito  do  PNI,  obedecendo-se  ao  fluxo  e  à  periodicidade  ali

definidos”.

Constatada a insuficiência da cobertura vacinal em determinado município,

mostra-se imprescindível  questionar o gestor público de saúde a respeito de quais  estratégias

estão sendo, concretamente, adotadas para alcançar taxas de vacinação adequadas.

É oportuno mencionar que, sobre o assunto, o Ministério da Saúde elaborou

documento com recomendação aos municípios de implantação de 10 passos7 para atingimento das

metas  de cobertura  vacinal:  (i)  manter  a  sala  de vacinação aberta  durante  todo o horário  de

5  O Calendário Nacional de Vacinação e as campanhas de vacinação encontram-se disciplinadas a partir do art. 383
da Portaria de Consolidação nº 5/2017

6 Art. 389. O registro das informações quanto às vacinas administradas será feito nos instrumentos padronizados no
âmbito do PNI, obedecendo-se ao fluxo e à periodicidade ali definidos, sendo responsabilidade:
I - das Secretarias de Saúde do Distrito Federal e dos Municípios, no que se refere ao registro no Sistema de
Informação do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI); e
II - da SESAI/MS, no que se refere ao registro no Sistema de Informação de Atenção à Saúde Indígena (SIASI).

7 Anexo 3: Documento para profissionais da Atenção Primária à Saúde: dez passos para ampliação das coberturas 
vacinais na atenção primária à saúde.
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funcionamento das  Unidades de Saúde  (ii)  evitar  barreiras  de acesso;  (iii)  aproveitar  todas  as

oportunidades para vacinar os usuários; (iv) monitoramento da cobertura vacinal; (v) garantir o

registro adequado da vacinação tanto no cartão ou caderneta de vacinação do usuário quanto nos

sistemas  do  Ministério  da  Saúde;  (vi)  orientar  à  população sobre  a  atualização do calendário

vacinal por meio de ações coletivas de educação em saúde, de modo a estimular a promoção da

saúde e prevenção de doenças por meio da vacinação; (vii) combater qualquer informação falsa

(fake news)  sobre vacinação;  (viii)  intensificar ações de vacinação em situações de surto,  para

tanto, construir plano de ação com estratégias de resposta rápida no enfrentamento à situação;

(ix)  promover  a  disponibilidade  e  a  qualidade  das  vacinas  ofertadas  à  população;  (x)  garantir

pessoal treinando e habilitado para vacinar durante todo o tempo de funcionamento da unidade. 

Em adição, podem ser cogitadas outras medidas, tais como monitoramento

mensal  pelas  unidades  de  saúde  acerca  da  vacinação  para  permitir  o  atingimento  de  metas

preconizadas,  mapear  bolsões  de  pessoas  não  vacinadas  e  realizar  busca  ativa  dos  faltosos;

alimentação do sistema de informação a cada aplicação do imunológico para assegurar o registro

escorreito  das  informações;  garantir  vacina  à  população  de  difícil  acesso  disponibilizando

transporte, equipamento e material aos servidores; manter salas de vacinação adequadamente

equipadas; articular parcerias com entidades sociais e religiosas, escolas e associações.

Quanto à metodologia de trabalho, propõe-se às promotorias de Justiça a

focalização das ações em relação a seis imunizantes (quadro abaixo), os quais foram selecionados

tendo como critérios: (i) a importância epidemiológica das enfermidades combatidas pelas vacinas

e (ii) a maior abrangência das faixas etárias. 

Tais parâmetros permitirão avaliar a cobertura segundo grupos específicos e

até mesmo identificar falhas no processo de vacinação no território e o acompanhamento da APS

das condições de saúde de determinados segmentos populacionais. Ademais, crê-se que a adoção

de  medidas  em  razão  desses  seis  indicadores  poderá  incrementar,  por  arrasto,  as  demais

coberturas vacinais.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção à Saúde
Pública

QUADRO 3 – LISTA BÁSICA DE IMUNOBIOLÓGICOS PARA MONITORAMENTO NO PROJETO, GRUPOS FOCAIS E METAS DE

VACINAÇÃO DEFINIDAS NO PLANO NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO.

Imunobiológico Enfermidade(s) combatidas Grupo focal Meta vacinal
prevista no PNI

BCG Tuberculose (miliar e meníngea) Crianças 90%

Hepatite B Hepatite B Todas  as  faixas
etárias

95%

Poliomielite Poliomielite Todas  as  faixas
etárias

95%

Meningococo C Meningite e meningococcemia Crianças  e
Adolescentes

95%

Tetra viral (SRC+VZ) Sarampo,  caxumba,  rubéola  e
varicela.

Adolescentes 95%

dTpa gestante Difteria, tétano e coqueluche Gestantes 100%

Registre-se quanto às metas que, idealmente, não se deve afastar daquelas

definidas  pelo  PNI,  por  decorrerem  de  critérios  e  estudos  científicos  para  a  redução  e/ou

erradicação de enfermidades.  Contudo,  considerando que os municípios paranaenses possuem

singularidades  e  marcadores  vacinais,  ocasionalmente  a  promotoria  de  Justiça ajustar  com os

gestores  metas  anuais  mais  factíveis  de  incremento  dos  indicadores,  com  vistas  a  alcançar  o

patamar preconizado pelo MS num prazo mais elastecido. 

O  prazo  para  encerramento  do  trabalho  que  ora  se  propõe  dependerá,

assim, de dois fatores: (i) o escalonamento das metas anuais (sem prejuízo de que, se necessário

sejam feitas repactuações com o gestor) e (ii) o êxito de se atingir, se possível for, a meta do MS.

Para o acompanhamento dos índices,  recomenda-se a consulta à Ficha de

Situação  do  Município  constante  página  do  CAOP  Saúde  (acessível  aqui),  cujos  dados  são

atualizados a cada três meses pelo CAOP. 

https://saude.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1113
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Alternativamente, a extração dos dados referentes ao(s) município(s) da sua

Comarca  pode  ser  feita  por  meio  do  Tabnet/Datasus,  do  Ministério  da  Saúde,  disponível  no

endereço http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/dhdat.exe?bd_pni/cpnibr.def)8.

Confiantes na compreensão da(o) Colega sobre a essencialidade do tema,

este Centro de Apoio se coloca à disposição face a ulteriores dúvidas ou esclarecimentos que se

fizerem necessários para a efetivação do(s) projeto(s) que venham a ser constituídos.

DANIEL PEDRO LOURENÇO
PROMOTOR DE JUSTIÇA

MARCO ANTONIO TEIXEIRA
PROCURADOR DE JUSTIÇA

MICHELLE RIBEIRO M. FONTANA
PROMOTORA DE JUSTIÇA

8 Consulte o Anexo 4, com o tutorial para a extração dos dados sobre a cobertura vacinal no DataSUS.

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/dhdat.exe?bd_pni/cpnibr.def

