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A IMPORTÂNCIA DA VACINAÇÃO CONTRA O VÍRUS INFLUENZA NA
POPULAÇÃO IDOSA DO BRASIL.

Diogo César Barbosa da Silva
Jailton de Andrade Dutra
Janerice Gonçalves Torres de Araújo Pinho
Professor orientador: Dr. Natanael da Silva Bezerra Júnior1

Resumo:
O vírus influenza promove infecção causando patologia aguda e altamente infecciosa,
atingindo o sistema respiratório, provocando graves epidemias. A evolução clínica da
influenza define-se por diferentes fatores: idade, presença de morbidades, dentre
outros. Dessarte, pacientes idosos têm maior risco de desenvolver formas graves da
gripe, proporcionando complicações diversas, particularmente pulmonares,
desenvolvimento de pneumonias graves, descompensação de agravos já existentes,
internações e mortes. O presente trabalho tem por objetivo realizar uma revisão sobre
a importância da vacinação contra o vírus influenza em idosos. Neste estudo de
revisão foram coletados dados de artigos científicos de 2016 a 2021, publicados em
revistas científicas e bases de dados Google acadêmico, Scielo, Periódicos capes,
Science, Elsevier e fontes oficiais como Organização Panamericana de Saúde
(OPAS), Organização Mundial de Saúde (OMS), manuais do Ministério da Saúde
(MS), Federação Internacional dos Farmacêuticos (FIP), Conselho Federal de
Farmácia (CFF). Observaram-se pontos negativos quando a cobertura vacinal tinha
uma queda em determinado período, as internações, complicações e óbitos na
população idosa aumentavam, caracterizando as campanhas anuais de imunização
junto com a vacina como o método eficaz prevenindo a gripe e suas complicações.
Contudo, constatou-se que a forma de evitar a infecção pelo vírus influenza é a vacina,
sendo assim a imunização tem sido uma peça-chave na saúde preventiva no Brasil.
Ao longo dos anos houve um grande progresso na cobertura vacinal, mas ainda temos
como desafio descontruir a cultura da anti-vacinação, aumentando as motivações na
adesão a imunização contra doenças infecciosas.
Palavras-chave: Vírus Influenza. Imunização. Doenças Infecciosas.
1 INTRODUÇÃO
É perceptível que ao longo dos anos ocorreram muitas transformações
positivas referentes à saúde da pessoa idosa, sendo motivada pelos avanços
tecnológicos que possibilitaram tanto a prevenção, quanto a recuperação de várias
doenças. Dessa forma, é notório o aumento significativo na expectativa de vida,
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principalmente nos países em desenvolvimento, incentivando assim, a necessidade
do aprimoramento da qualidade de vida do cidadão com mais de 60 anos (BERLEZI
et al., 2017).
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), idoso é todo individuo com
60 anos ou mais. Contudo para efeito de formulação de políticas públicas, esse limite
mínimo de idade pode variar segundo as condições de cada país. A própria OMS
reconhece que, qualquer que seja o limite mínimo adotado, é importante considerar
que a idade cronológica não é um marcador preciso para alteração que acompanha
o envelhecimento, podendo ter grandes variações quanto à condição de saúde, nível
de participação na sociedade, independência etc. (ARAÚJO et al., 2019).
Até pouco tempo, precisamente a partir de 2017 a maioria da população
entendia que, ao envelhecer, as pessoas tinham que cessar seu desenvolvimento,
afastando-se de suas atividades cotidianas. Atualmente, há inúmeras ferramentas
usadas para prevenção de diversos problemas ou doenças que possam acontecer
decorrentes da idade do indivíduo, como o uso de imunobiológicos ou vacinas
(BERLEZI et al., 2017).
Dentre as doenças que mais acomete os idosos destaca-se a gripe causada
pelo vírus influenza, uma doença infecciosa viral, contagiosa, que atinge o trato
respiratório. Quando ela se manifesta em um indivíduo imunocompetente, torna-se
uma patologia de pouca relevância. Porém, na população idosa, é umas das maiores
causas de morbimortalidade, levando a várias complicações que interferem na
qualidade de vida do idoso, como por exemplo: pneumonia bacteriana ou viral,
sinusite, otite, desidratação, miocardite, descompensação de doenças crônicas já
existentes e diabetes, patologias que podem ser evitadas com a imunização (SILVA;
MORAES JÚNIOR, 2020).
Indivíduos com sessenta anos ou mais são incentivados a tomar anualmente
a vacina contra o vírus influenza através do Programa Nacional de Imunização (PNI),
que por sua vez vem sendo a medida mais eficaz para reduzir a morbidade e a
mortalidade, associada à infecção por influenza. Por este motivo várias nações
implantaram campanhas de vacinação, sendo um procedimento recomendado pela
OMS (BRASIL, 2019).
A vacina contra gripe no Brasil foi implantada em 1999, pelo Sistema Único
de Saúde (SUS), com intuito de proteger as pessoas do grupo de risco em especial
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os idosos. Para produzir esta vacina usa-se o vírus inativado e fracionado,
estimulando o sistema imune a produzir anticorpos, agindo de forma a combater o
patógeno causador da infecção. É indicada e ajustada a cada ano, a partir das cepas
virais mais frequentes no ano anterior (MOURA et al., 2016).
As campanhas de vacinação contra a influenza têm sido uma das medidas de
saúde pública, que previne a gripe, então a vacina é a melhor forma de prevenção
evitando complicações mais graves, diminuindo de forma considerável internações e
mortalidades. No Brasil, em 1999, o Ministério da Saúde estabeleceu a vacinação
contra influenza para os grupos populacionais de maior risco, por serem mais
susceptíveis a complicações ocasionadas pelo vírus da influenza. Contudo, existe
uma resistência por parte de alguns indivíduos, em especial os idosos, que por falta
de esclarecimento, informações e reações adversas não aderem à vacinação
(SOUZA; CARDOSO; MORAIS, 2020).
O efeito da não vacinação, sem dúvida, gera um grande impacto
epidemiológico, provocando o ressurgimento de doenças já erradicadas no Brasil.
Sendo assim, é importante a participação de profissionais da saúde na divulgação
dos benefícios da vacinação, com embasamento científico, compromisso ético e
profissional, para com informações sobre a importância de se vacinar. É importante
salientar que as vacinas previnem doenças infectocontagiosas, evitando surtos
epidemiológicos, com o objetivo de controlar e erradicar doenças (SOUZA;
CARDOSO; MORAIS, 2020).
O presente trabalho tem como objetivo abordar sobre o envelhecimento da
população idosa no Brasil, conscientização sobre a importância da imunização em
idosos contra o vírus influenza, explicando o uso da vacina como prevenção para
minimizar complicações de saúde e a atuação do profissional farmacêutico no âmbito
vacinal.

2 OBJETIVOS
2.1 Objetivo Geral
Discutir a importância da vacinação contra o vírus influenza para a população
idosa no Brasil.
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2.2 Objetivos específicos
➢ Descrever informações importantes sobre o vírus influenza.
➢ Apresentar de forma consistente a relevância sobre a fabricação da vacina, a
tecnologia utilizada em sua produção e eventuais efeitos adversos.
➢ Comentar o impacto da vacinação contra o vírus influenza na população idosa
brasileira.
➢ Discorrer sobre a atuação do farmacêutico no cenário da vacinação.

3 REFERENCIAL TEÓRICO
3.1 Envelhecimento da população e alteração de perfil epidemiológico
Segundo a classificação da Organização Mundial de Saúde (OMS), idoso é um
indivíduo de idade igual ou superior a 60 anos que apresenta habilidades
regenerativas limitadas. Com o passar do tempo, notou-se um aumento considerável
do índice de envelhecimento da população brasileira: em 1970 esse índice era de
apenas 12,1 idosos para cada 100 crianças e adolescentes de 0 a 14 anos de idade;
em 2010 passou para 39,3 e, em 2020 e 2050, as estimativas projetam,
respectivamente, 66,1 e 208,7 idosos para cada 100 crianças (NUNES, 2018).
O crescimento da população idosa é um fenômeno mundial e tem provocado
uma mudança no perfil epidemiológico de várias doenças. Consequentemente, houve
um aumento nos riscos de doenças devido às alterações fisiológicas decorrentes do
aumento da idade (SOUZA; CARDOSO; MORAIS, 2019). Nos países em
desenvolvimento, como o Brasil, a expectativa de vida tem aumentado graças aos
avanços tecnológicos na área de saúde, como as vacinas, os antibióticos e
quimioterápicos, que tornaram possível a cura de diversas doenças, ocasionando uma
expansão demográfica da população idosa (FRANCISCO et al., 2016). Porém, o país
não está preparado para essa mudança de perfil da população, pois, embora as
pessoas estejam com maior expectativa de vida, este envelhecimento não está
acompanhado de melhorias no bem-estar do indivíduo idoso (IBGE, 2019).
O envelhecimento da população é um processo que está ocorrendo de forma
muito rápida, e vem causando grande impacto na qualidade de vida do idoso. Levando
em

consideração

a

multimorbidade

e

outras

mudanças

causadas

pelo

envelhecimento, que podem trazer consequências consideráveis no cotidiano do
idoso, deixando esta população mais vulnerável a diversas doenças, dentre elas as
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infecções por influenza, levando a grandes problemas respiratórios, geralmente mais
graves nesta faixa etária específica quando comparada à população em geral (MELO;
LIMA, 2020).
Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2017), a vacina é a melhor forma de
proteger essa população, pois reduz suscetibilidade e o risco de quadros infecciosos,
graves pela presença de morbidades, previne a descompensação de doenças
crônicas de base causadas por doenças infecciosas. A vacinação é essencial não só
para a qualidade de vida como também para o aumento da expectativa de vida,
segundo o Guia de Vacinação da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia
(SBGG) e da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIM).
3.2 Influenza
A influenza é uma infecção respiratória aguda de origem viral, podendo evoluir
para forma grave, considerada uma doença epidemiológica, que na atualidade é uma
grande preocupação para as autoridades de saúde. Atinge milhões de pessoas
anualmente, sendo responsável por 290 a 650 mil óbitos em todo o mundo (BRASIL,
2018).
Os principais sintomas da influenza são: febre, coriza, tosse, cefaleia e malestar. É uma doença de rápida disseminação e possibilidade de instalação de
epidemias e pandemias. Como um exemplo de pandemia de Influenza foi o H1N1 no
ano de 2009, em que foi necessária a ação conjunta dos órgãos de saúde de vários
países para conter sua disseminação (WHO, 2016). O vírus da influenza é causado
pelo Myxovirus, que infecta o trato respiratório. Os vírus se replicam nas células
epiteliais colunares do trato respiratório e, a partir daí, misturam-se às secreções
respiratórias e são espalhados por pequenas partículas de aerossol, geradas durante
o ato de espirrar, tossir ou falar, ocasionando assim sua disseminação (COSTA et al.,
2017).
O agente etiológico Myxovirus corresponde a partículas envelopadas de RNA
de fita simples segmentada e subdivide-se nos tipos A, B e C, sendo que apenas os
do tipo A e B têm relevância clínica em humanos. O vírus influenza A apresenta maior
variabilidade e, portanto, são divididos em subtipos de acordo com as diferenças de
suas glicoproteínas de superfície, denominadas hemaglutinina (H) e neuraminidase
(N). Existem 15 tipos de hemaglutinina e 9 tipos de neuraminidase identificadas em
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diferentes espécies animais. Atualmente são conhecidas três hemaglutininas (H1, H2
e H3) e duas neuraminidases (N1 e N2) presentes no vírus influenza do tipo A,
adaptados para infectar seres humanos (COSTA et al., 2017).
O vírus está sempre se modificando e formando uma nova variante, pois
apresenta

grande

capacidade

de

mutação,

causando

novas

epidemias,

predominantemente no inverno. Estas mutações ocorrem de forma independente e
habitualmente provocam o aparecimento de novas variantes para as quais a
população ainda não apresenta imunidade, já que a infecção prévia por determinada
cepa confere pouca ou nenhuma proteção contra os vírus de surgimento mais recente,
acarretando nova infecção por influenza (ARAUJO, 2020).
Segundo o Ministério da Saúde (2015), a influenza está entre as principais
causas de hospitalização no país. Nesse aspecto a influenza se constitui uma das
enfermidades infecciosas que mais preocupam as autoridades sanitárias no Brasil e
no mundo, sendo que um dos públicos que demandam maior atenção corresponde
aos idosos, os quais estão mais susceptíveis a desenvolver a forma mais grave da
doença (ARAUJO, 2020).
A forma de diagnóstico são exames laboratoriais sorológicos e RT-PCR, pois
permitem um resultado melhor, por se tratar de uma doença cujas características
clínicas são semelhantes aquelas causadas por outros vírus respiratórios, tais como
rinovírus, vírus sincicial respiratório, coronavírus e adenovírus (BEIRIGO; PEREIRA;
SILVA, 2017).
Para o tratamento, durante casos agudos, recomenda-se repouso, hidratação
adequada e uso de antitérmico no caso de febre (evitando o uso de ácido
acetilsalicílico). Nos casos mais graves ou complicações pulmonares, o tratamento
consiste no uso de antivirais, oseltamivir e zanamivir, que são medicamentos
inibidores de neuramidases. Porém, após testes, evidenciou-se que esses antivirais,
que eram utilizados para um tratamento precoce, não estavam sendo tão eficazes,
por se tratar de um vírus de fácil mutação e muito resistente, fazendo com que o
tratamento com antivirais já não tenha tanto sucesso na terapia. Neste contexto
determinou-se que a vacina tem uma melhor eficácia por prevenir a contaminação do
vírus e suas complicações, diminuindo mortalidades (BEIRIGO; PEREIRA; SILVA,
2017).
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3.3 Vacina
As vacinas são uma forma preventiva, com as quais se promove um estímulo
imunológico no organismo, levando à produção de anticorpos contra microrganismos
de determinadas doenças infecciosas. Isto ocorre, por exemplo, quando uma forma
atenuada do agente, que causa a doença, é introduzida no organismo, gerando
anticorpos e memória imunológica, de forma que, caso o agente infeccioso entre em
contato com o indivíduo, os anticorpos específicos produzidos pela vacina irão destruílo (BALLALAI, 2016).
No ano de 1930, o vírus influenza foi isolado previamente em suínos e
posteriormente, em 1933, foi iniciada outra pesquisa, desta vez em humanos por
Smith Andrews e Poidlaw. Dessarte, foi desenvolvida a primeira vacina contra gripe
com uma única espécie do vírus influenza A, conhecida também como monovalente.
Anos depois, em 1942, deu-se a segunda vacina, denominada bivalente,
correspondente a uma nova espécie de vírus influenza B. Por meio da evolução
tecnológica, observou-se que ocorreram mutações do vírus influenza, fazendo com
que novas vacinas fossem elaboradas de acordo com as variantes virais circulantes
nos anos antecedentes (GATZKE; ANDRADE, 2020).
Há muito tempo diversos pesquisadores de todo mundo têm corrido contra o
tempo com diversos estudos para o desenvolvimento de vacinas contra doenças virais
infecciosas, dentre essas destaca-se a da gripe, desenvolvida com tecnologias
tradicionais, nas quais empregam-se organismos atenuados ou inativados, e as
tecnologias mais novas, em que, se dispõem as subunidades de microrganismos,
VLPs, peptídeos, vacinas de DNA e RNA. Outrossim, é importante salientar que as
tecnologias clássicas são realizadas com a utilização de ovos durante a produção e
usadas várias vezes por seres humanos, como a vacina contra o vírus da influenza.
Nessa conjuntura, as tecnologias avançadas utilizam-se de vacinas com células
infectadas do vírus de interesse, fazendo o vírus se replicar até ocasionar a lise
celular, permitindo assim, a recuperação dos microrganismos através de etapas de
centrifugação, filtração e, por conseguinte, o vírus é inativado por processos químicos
apropriados (ALVES et al., 2020).
Atualmente existem 26 vacinas com vírus inativados licenciados para a
influenza, de forma que 13 são desenvolvidas para cada estação do ano (GATZKE;
ANDRADE, 2020). No Brasil, existem três laboratórios de referência na produção
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dessas vacinas: Fiocruz (RJ), Instituto Adolfo Lutz (SP) e Instituto Evandro Chagas
(PA). São feitas coletas de amostras de secreções respiratórias em pessoas com
sintomas gripais, para que sejam identificadas as variantes circulantes naquela região
(MONACO, 2018). Dessa forma, nos laboratórios em questão, é produzida a vacina
trivalente, sendo destinada, a posteriori, ao Ministério da Saúde para campanhas
contra o vírus influenza. A composição da vacina é elaborada de acordo com cada
região (GATZKE; ANDRADE, 2020).
Ressalta-se que as vacinas são rigorosamente testadas e monitoradas de
acordo com seus fabricantes e sistemas de saúde de seus países. É importante
destacar ainda, que o licenciamento e a comercialização de vacinas só podem ocorrer
após estas passarem por critérios para aprovação, onde os órgãos reguladores
específicos e estudos clínicos de fases I, II e III são feitos, sendo nestas fases
necessários grupos voluntários credenciados. A fase IV ocorre após autorização da
comercialização do produto, onde são detectados possíveis efeitos adversos pósvacinação (EAPV) (PASSOS et al., 2018).
O processo de produção da vacina pelo Instituto Butantan é destacado na
Figura 1, na primeira etapa da produção ocorre com o crescimento de microrganismos
que fornecerão antígenos. Já na segunda etapa, as cepas são inoculadas de acordo
com o tipo e necessidade, onde serão desenvolvidas em meios de cultivo, através de
ovos embrionados ou em cultura de células. A terceira etapa é a purificação, onde
varia de acordo com as características físico-químicas do antígeno, o processo ocorre
em equipamentos de cromatografia que se destacam por ser um dos mais utilizados.
Na quarta etapa são dissolvidos todos os componentes da vacina: antígenos,
adjuvantes e tampões utilizados para cada vacina. Diante disso, na quinta etapa, são
utilizados biorreatores, ocorrendo o desenvolvimento de alguns microrganismos
específicos (contudo, na vacina contra o vírus influenza, os ovos inoculados com vírus
são mantidos em estufa). Ocorrerá na sexta etapa, a separação celular que fornece o
isolamento do antígeno pelo qual se tem interesse para produção da vacina. Por fim,
na sétima etapa, a vacina é distribuída em embalagens rotuladas de acordo com os
dados de fabricação de cada vacina. É importante ressaltar que as etapas são sempre
seguidas por medidas de controle de qualidade (MONACO, 2020).
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Figura 1 - Produção de vacinas pelo Instituto Butantan.

Fonte: Modificado de MONACO (2020).

3.4 Atuação do Farmacêutico na Vacinação
A vacinação estabelece medidas preventivas para a preservação da saúde da
população, sendo determinante para a proteção da saúde da comunidade global
(DRESKIN et al., 2016). Internacionalmente, os profissionais farmacêuticos têm
assumido um papel importante no aumento da cobertura vacinal da população, seja
como imunizadores ou como educadores. Uma análise realizada pela Federação
Internacional dos Farmacêuticos (FIF) elaborou uma análise envolvendo 45 países,
em relação ao impacto das farmácias comunitárias na vacinação. Em 13 deles, ou
seja, cerca de 29% dos países pesquisados, a administração de vacinas nas
farmácias comunitárias pode ser realizada por farmacêuticos ou outros profissionais
de saúde; em 7 (16%) dos países, a vacinação nas farmácias comunitárias pode ser
realizada apenas por outros profissionais de saúde e, em 25 (55%) das nações
avaliadas, não é permitido o manejo na administração de vacinas nas farmácias
comunitárias (FIF, 2016).
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É admirável que o quantitativo de países onde é permitida a administração de
vacinas não seja mais convincente, visto que estas podem contribuir para o aumento
da cobertura vacinal e da aproximação das populações à vacinação, principalmente
em lugares de difícil acesso, onde não se valorizam os cuidados com a saúde
(BURSON et al., 2016). Em contrapartida, as farmácias possuem um horário longo e
conveniente, podendo apoiar o sistema de saúde, de modo a não sobrecarregar
outras unidades de cuidados primários (ISLAM et al., 2017).
A prestação de serviços por farmacêuticos tem como propósito o cuidado ao
paciente, visando orientar melhor sobre o uso de medicamentos e correlatos. Em
países de primeiro mundo, que são denominados desenvolvidos, as funções
relacionadas aos serviços farmacêuticos têm evoluído nos últimos anos, porém
existem alguns obstáculos que podem interferir nesse serviço, principalmente em
países pobres e de baixo desenvolvimento (CORRER, 2019). Nesse cenário, o
conhecimento, proveniente dos pacientes e seus familiares, favorece para que a
atenção farmacêutica seja reconhecida e respeitada, consolidando assim o
profissional farmacêutico e o encorajando a cuidar ainda mais da saúde dos seus
pacientes (COSTA et al., 2017).
De acordo com o Conselho Federal de Farmácia (CFF, 2018) a probabilidade
no aumento da expectativa de vida é uma realidade mundial, inclusive no Brasil,
fazendo com que o farmacêutico vislumbre novos desafios em sua profissão. A
obrigação de oferecer um tratamento almejado e útil aos pacientes, em especial aos
idosos, fez surgir serviços no decorrer da vida profissional, que vão bem mais além
do ato de dispensar medicamentos prescritos.
A atenção farmacêutica vem a facilitar a inserção do farmacêutico na equipe
multidisciplinar de saúde, somando valores à sua vida profissional, onde várias vezes
essas novas atividades são avaliadas com surpresa por diversas pessoas, inclusive
profissionais de saúde, provando que o trabalho laborado pelos farmacêuticos traz
benefícios concretos aos assistidos, gerando bons resultados junto à população
beneficiada (BRASIL, 2016).
No Brasil apenas um quarto da população idosa usufrui da atenção
farmacêutica. Dessa forma, compreende-se que existe um largo espaço que precisa
ser explorado, no que diz respeito aos serviços farmacoterapêuticos, havendo a
necessidade de investimento em ambientes adaptados para essa finalidade, gerando
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a obrigação na qualificação desses profissionais, deixando-os aptos a desempenhar
um papel importante no enfrentamento a problemas relacionados à falta de
atendimento, principalmente a indivíduos com menor grau de escolaridade e poder
aquisitivo relativamente baixo (NEVES et al., 2017).
A RDC Nº 197, de 26 de dezembro de 2017, selou mais uma conquista para as
farmácias e para os farmacêuticos, pois com essa resolução reforçou ainda mais as
ações públicas no que diz respeito à imunização da população, autorizando o
comércio e a aplicação de vacinas em farmácias, agregando valores financeiros e
reconhecimento sobre a importância das farmácias e dos farmacêuticos junto a
sociedade (BRASIL, 2017).
O farmacêutico que coloca em prática a atenção farmacêutica se torna
valorizado, transformando-se em um profissional indispensável aos olhos das pessoas
assistidas e com melhor informação. O trabalho do profissional farmacêutico produz
segurança principalmente aos idosos, visto que, além de orientá-los sobre os seus
medicamentos, detém um conhecimento necessário para informá-los sobre as
doenças, ajudando-os na prevenção (SOUSA; SOARES, 2018).

4 DELINEAMENTO METODOLÓGICO
Baseado em Aoyama et al., (2019), o trabalho consiste em uma pesquisa
bibliográfica sobre a importância da vacinação contra o vírus influenza para a
população idosa, abordando o envelhecimento da população, o perfil epidemiológico,
o vírus influenza, a vacina no contexto da prevenção contra o vírus, o processo de
produção da vacina e a atuação do farmacêutico no âmbito vacinal.
A pesquisa foi desenvolvida mediante artigos publicados em revistas
científicas, nas bases de dados: Google acadêmico, Scielo, Periódicos capes,
Science, Elsevier e outras fontes oficiais, tais como: Organização Panamericana de
Saúde (OPAS), Organização Mundial de Saúde (OMS), manuais do Ministério da
Saúde (MS), Federação Internacional dos Farmacêuticos (FIP), Conselho Federal de
Farmácia (CFF), utilizando os descritores: influenza, vacinação, vírus, idoso, gripe e
farmacêutico.
O trabalho foi feito com base nos artigos publicados entre os anos de 2016 a
2021, e dentre os selecionados, 25 compõem o referencial teórico. Fizeram parte dos
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critérios de exclusão artigos publicados em anos anteriores a 2016, e os idiomas que
não fossem em português (Brasil) e inglês.
5 RESULTADOS E DISCUSSÃO
5.1 O vírus influenza
A gripe H1N1 de origem suína detectada no México em 2009, espalhou-se
rapidamente pelo mundo causando entre 151 e 575 mil mortes em todo mundo nos
anos de 2009 e 2010. O que fez a OMS declarar uma pandemia da nova gripe,
também solicitar a todas as autoridades sanitárias o monitoramento de todos os casos
de gripe e pneumonia. Esse tipo de vírus acomete principalmente o trato respiratório
sendo de fácil transmissão, onde apenas um indivíduo pode transmiti-lo para vários
outros indivíduos. A gravidade desse tipo de doença é bastante variável, causando
desde uma rinofaringite leve até uma pneumonia viral podendo levar a graves
complicações ou até óbito (BEIRIGO; PEREIRA; SILVA, 2017).
A vigilância da influenza no Brasil é constituída pela vigilância sentinela de
Síndrome Gripal (SG) e de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em pacientes
hospitalizados ou óbitos. O Brasil tem na atualidade 135 municípios e 239 unidades
sentinelas de síndrome gripal (SG) disseminadas por todas as unidades federadas e
regiões do país. As unidades de saúde arrecadam 5 amostras clínicas semanais, de
casos de SG e enviam aos laboratórios onde serão feitas pesquisas com os vírus
respiratórios (BRASIL, 2021).
Contudo, a vigilância sentinela de SG tem um importante potencial de
resultado para sugerir o início da sazonalidade dos vírus influenza. De acordo com a
análise de dados, os serviços de saúde podem se organizar para adoção das medidas
preventivas (farmacológicas e não farmacológicas) e principalmente reconhecer os
grupos com maior fragilidade e instruir para a determinação da população-alvo para a
vacinação. O diagnóstico da influenza é executado pela metodologia de Biologia
Molecular RT-PCR em tempo real (RTqPCR) por 100% dos Laboratórios Centrais de
Saúde Pública (Lacen) (BRASIL, 2021).

5.2 Tecnologias na fabricação da vacina
A origem moderna do desenvolvimento de vacinas restaura o trabalho de
Edward Jenner, até então, próximo ao fim do século XVIII. Desde então, avanços
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ocorreram em termos de complexidade tecnológica. Dessarte, de vacinas comum
produzidas com vírus atenuados progredimos a vacinas multivalentes que utilizam
cepas antigênicas do patógeno em circulação, tendo como exemplo a da pneumonia
e do papilomavírus humano (HPV). A alteração na atividade de desenvolvimento de
vacinas pode tornar-se associada a condições variadas. De acordo com a própria
estabilização e progresso da indústria farmacêutica, o alto valor é adicionado a
vacinas tecnologicamente mais avançadas, tendo em vista algumas com vendas
anuais superiores a um bilhão de dólares, houve a ampliação desse mercado,
principalmente em razão de políticas de vacinação universal proporcionadas pela
Organização Mundial da Saúde (OMS) (GADELHA et al., 2020).
Contudo, dados da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos
(CMED) referente a 2017, o mercado farmacêutico brasileiro movimentou perto de
BRL 69,5 bilhões, em que, um aumento nominal de 9,4% no qual, comparado ao ano
de 2016, caracterizando um total descolamento com a forte crise econômica brasileira.
O desenvolvimento de vacinas foi responsável por BRL 3,8 bilhões dessa receita
(5,4% do total), uma vez que, duas vacinas mostram-se no ranking dos cinco maiores
faturamentos do setor no país: a pneumocócica 10-valente (conjugada), em 3º lugar;
e a influenza trivalente (fragmentada, inativada), em 5º lugar, no qual, cada uma com
receitas superiores a BRL 500 milhões. Esses registros, entretanto, não envolvem a
totalidade de adesões de vacinas realizadas pelo Programa Nacional de Imunizações
(PNI), mais de BRL 3,6 bilhões no mesmo ano, possivelmente por uma subnotificação
dos produtores públicos, considerada a especificidade da administração orçamentária
no âmbito dos estados e da União (GADELHA et al., 2020).
De acordo com os dados conjugados, mostra-se a importância econômica das
vacinas humanas no Brasil, cujo mercado se divide em dois segmentos: um público,
local em que, a população tem alcance aos itens estabelecidos como essenciais pelo
Estado, sendo o Ministério da Saúde (MS) responsável pela aquisição e distribuição
das vacinas que são doadas na rede pública pelo Sistema Único de Saúde (SUS); e,
outro privado, organizado em volta de clínicas, consultórios e outros espaços
particulares. O mercado público, conforme o alcance e peculiaridade atendem as
estratégias estabelecidas pelo PNI, hoje responde por aproximadamente 90% da
procura por doses de vacinas humanas no país. Esse programa tem se revelado cada
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vez mais inserido numa realidade de futuro, mediante a contínua inserção de novas
tecnologias e produtos de última geração (GADELHA et al., 2020).
O Brasil possuiu vitória em instalar uma base produtiva no qual, tem sido
importante para certificar o ingresso universal à vacinação no país, contudo os
empenhos para inovação ainda têm se revelado insuficientes. O importante desafio é
exatamente ir além das estratégias que unem base produtiva local e procura pública
nacional para alcançar a competência para inovar (GADELHA et al., 2020).
A utilização da autoridade para a compra do governo no SUS foi uma
estratégia importante para a internalização de inovações e tecnologias de produção,
já que implica na obrigação do titular da tecnologia de produção de transportar em um
intervalo conveniente para o laboratório nacional. Praticamente todas as novas
vacinas no mercado internacional foram acrescentadas ao PNI de costume,
adicionando a vacina contra rotavírus, a pneumocócica conjugada, a conjugada contra
meningite meningocócica do sorogrupo C, a vacina da gripe, HPV, Hib conjugada,
IPV, tríplice viral, tetra-viral, varicela, DTPa (gestantes) e, atualmente, de hepatite A
(HOMMA; FREIRE; POSSAS, 2020).
Contudo, as novas vacinas, ingressadas no mercado, são desenvolvidas
exclusivamente por aqueles que possuem o monopólio e cobram preços altos. De
forma que os produtos ficaram disponíveis unicamente quando o mercado dos países
desenvolvidos é atendido, no qual, habitualmente requer alguns anos no aguardo para
a sua incorporação concreta no sistema de saúde. A partir da criação da BioManguinhos e do Instituto Butantan, esses dois laboratórios nacionais investiram na
produção, no progresso tecnológico e na inovação dos produtos imunobiológicos.
Onde foram efetuadas várias atualizações, aumentando a qualidade das vacinas
produzidas localmente. Um número reduzido de exemplos são os progressos nos
rendimentos da construção por intermédio da otimização ou do progresso de novos
processos, no termo estabilidade das vacinas, produções, apresentações das vacinas
e técnicas de controle de qualidade (HOMMA; FREIRE; POSSAS, 2020).
A atual estrutura de governança “direcionada para a missão” aqui oferecida é
uma abertura de oportunidade especial para o Brasil criar projetos inovadores de
vacinas contra as principais doenças emergentes e negligenciadas, que atingem
especialmente os países pobres. Diversos desses projetos encontram-se na prova de
conceito. Contudo, de acordo com a falta de interesse comercial, eles terminaram

21

caindo no chamado “vale da morte”. O Brasil poderia procurar parcerias com os
laboratórios que contêm essas tecnologias e liderar com outros países emergentes,
tais como China, Coreia do Sul e Índia, uma ação internacional para conceber e
instalar um Fundo Global e um Plano de Governança Colaborativa direcionado ao
sistema nacional de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) e produção de
vacinas para essas doenças (HOMMA; FREIRE; POSSAS, 2020).
5.3 Eventuais efeitos adversos
Os eventos adversos logo após a vacinação podem variar de acordo com as
pessoas que serão vacinadas, as características do produto e a forma como será
administrado. As vacinas por possuírem substâncias químicas e vários componentes
biológicos, podem desencadear efeitos indesejados, apesar de passarem por rigoroso
processo de purificação e produção (SES-SP, 2016).
As reações adversas subdividem-se em reações locais ou sistêmicas. As
iniciais compreendem: dor no local da injeção, eritema, edema podendo apresentar
um endurecimento, variando de 15% a 20% dos indivíduos vacinados, durando esses
sintomas por até 48 horas. De um modo geral, estão relacionados a erros de
administração ou infecção secundária, contudo na maioria dos casos evoluem
espontaneamente (BRASIL, 2017).
Algumas manifestações sistêmicas podem surgir como febre, mal-estar,
mialgia de seis a oito horas após a vacinação e persistir por até 48 horas, sendo mais
comum ocorrer com uma pessoa que nunca teve contato com os antígenos da vacina.
Podem surgir ainda reações de hipersensibilidade, como reações anafiláticas e
reações alérgicas em pessoas que tenham alergia à proteína do ovo (BRASIL, 2017).
Em outro estudo, foram investigados 122 idosos assistidos em uma Unidade
Básica de Saúde (UBS) de um município do Piauí, onde mostrou através deste
levantamento que 22 deles referiram a algum sintoma gripal, alegando mal-estar e
tosse após a imunização da vacina contra a Influenza (FORMIGA et al., 2016).
5.4 Cobertura vacinal
Conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS) estipula-se que todo ano,
mundialmente, ocorra de três a cinco milhões de casos graves da doença ocasionada
pelo vírus influenza, com cerca de 290 mil a 650 mil óbitos. De acordo com a política
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pública nacional de vacinação contra influenza, em que participa o PNI, iniciaram-se
em 1999 campanhas anuais que tinham como finalidade a cobertura vacinal, de forma
a abranger um número mínimo de 70% da população-alvo, contemplando idosos a
partir de 65 anos, e que posteriormente no ano de 2000 foi reduzida para 60 anos. No
ano de 2010, os grupos de risco cresceram chegando assim a uma amplitude máxima
de acordo com a campanha de vacinação contra a influenza pandêmica A (H1N1),
durante a pandemia iniciada em 2009. Naquele ano, mais de 89 milhões de pessoas
foram vacinadas, chegando a uma cobertura vacinal de 47% da população total do
país (AZAMBUJA, 2020).
Conforme o Informe Técnico de 2019, em que, relata que a 21ª Campanha
Nacional de Vacinação contra a Influenza que ocorreu no ano de 2018, a meta
alcançada à época era uma cobertura de 70% que foi mantida até 2006, sendo
modificada para 80% a partir de 2008 e de 90% da população-alvo a partir de 2017.
Por sua vez, a conformidade ocorreu devido à intensa procura da população pela
vacina, por ocasião de altos índices de óbitos em razão da influenza, bem como pelo
bom desempenho evidenciado pela vacinação (AZAMBUJA, 2020).
Contudo, pesquisas feitas de acordo com a quantidade de vacinas aplicadas
entre os anos de 2011 a 2020 demostraram que houve um crescimento considerável
no número de vacinas aplicadas, conforme a política de ampliação dos grupos alvos
da vacinação no decorrer do período, confirmando a adesão da população-alvo à
vacinação. Nesta última década, houve uma alteração no quantitativo chegando
próximo de triplicar o número de doses aplicadas, iniciando em 2011 com cerca de 25
milhões de doses para aproximadamente 73 milhões de doses em 2020 (BRASIL,
2021).
Nos anos de 2019, 2020 e 2021 foram coletados dados através do informe
técnico da cobertura vacinal e analisados por Unidade Federada (UF), evidenciando
que em 2018, na 21° Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, três das
27 UFs (Amapá, Ceará e Goiás) chegaram a 100% de cobertura vacinal do públicoalvo. Seis UFs (22%) ficaram com coberturas abaixo de 90%, Roraima (74,6%), Rio
de Janeiro (77,9%), Acre (80,6%); Rio Grande do Sul (85,4%); São Paulo (85,5%) e
Amazonas (87,2%). Nas demais UFs ocorreu variação nas coberturas entre 90,8%
(Santa Catarina) e 100% (BRASIL, 2019).
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Quando comparado ao ano anterior 2018, os dados de 2019 do informe técnico
se modificaram evidenciando alterações em alguns estados na 22° Campanha
Nacional de Vacinação contra a Influenza, em que três das 27 UFs (Amazonas,
Amapá e Pernambuco) alcançaram 100% de cobertura vacinal do público-alvo. Seis
UFs (22%) ficaram com coberturas abaixo de 90%: Acre (88,1%), Rio Grande do Sul
(87,1%), São Paulo (86,8%), Bahia (87,7%), Paraná (87,3%) e Santa Catarina
(87,3%). Nas demais UFs houve variação nas coberturas entre 91,2% (Mato Grosso
do Sul) e 103,1% (Amazonas). A meta é estabelecida conforme o público-alvo,
dessarte, podendo superar os 100% (BRASIL, 2020).
De acordo com o estudo técnico, evidenciou-se que a cobertura vacinal contra
influenza em idosos tem o número ampliado nos últimos anos, chegando a valores
próximos ou superiores a 100% em 2019. Apesar de algumas regiões demostrarem
um crescimento no número de vacinados, evidencia-se que a vacina contra a gripe
ainda não atingiu os idosos brasileiros de maneira universal, prejudicada, pela
existência de uma variação da cobertura ao longo dos anos e de acordo com a região
do país (AZAMBUJA, 2020).
No ano de 2020, a campanha de vacinação contra influenza ocorreu em três
fases contemplando os distintos grupos prioritários. A estimativa do público-alvo foi de
77.728.419, no qual, dividiu-se da seguinte forma: 25.923.913 pessoas na fase 1,
15.652.225 na fase 2 e 36.146.694 na fase 3 (Gráfico 1). Foram distribuídas
79.976.600 doses e foram aplicadas 73.671.762 doses (92%) (BRASIL, 2021).

Gráfico 1 - 23° Campanha Nacional de Vacinação: Cobertura Vacinal (CV) da vacina influenza por
Unidade Federada.

Fonte: www.sipni.datasus.gov.br
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Este informe técnico de 2020 do Ministério da saúde foi demonstrada que a
cobertura vacinal analisada por UF obteve uma boa aceitação dos grupos alvos no
Brasil, em que, de acordo com a 23° Campanha Nacional de Vacinação contra a
Influenza, demostraram que entre as 27 UFs destacaram-se que em 15 delas a
cobertura vacinal ficou acima da média do País (95,7%) (Gráfico 1). Seis das 27 UF
(Espírito Santo, Amapá, Pernambuco, Minas Gerais, Rondônia e Maranhão)
alcançaram ou ultrapassaram 100% de cobertura vacinal dos grupos alvos. Três UF
(11%) ficaram com coberturas abaixo de 90%: Pará (87,4%), Acre (80,8%) e Roraima
(78,3%). Nas demais UF houve variação nas coberturas entre 91% (Rio de Janeiro) e
106,2 % (Espírito Santo). Em 4.614 municípios brasileiros a cobertura vacinal esteve
igual ou acima de 90% conferindo uma conformidade de coberturas entre municípios
de 82,8%. O Gráfico 1 configura os dados mais recentes de 2020 (BRASIL, 2021).
Em 2020, no estado de Goiás, com a pandemia do coronavírus, para a
preparação da campanha foram realizadas oficinas na modalidade à distância, por
meio do instrumento tecnológico conecta SUS, onde foram contemplados 18
Regionais de Saúde e municípios. Nas oficinas foram debatidas acerca da
organização operacional da campanha, foram discutidos conteúdos técnicos,
registros, mobilização da população e estratégias para vacinação segura frente à
pandemia. O modelo drive-thru, foi realizado no estacionamento do Departamento de
Trânsito de Goiás (DETRAN), no mês de abril de 2020, nos dias seis e sete, sendo
naquele momento a população elegível vacinada em seus veículos pelos profissionais
de saúde da Secretaria Estadual de Saúde (SES). A operação contou com o amparo
da Polícia Civil, Regional de Saúde Central, docentes e discentes da faculdade de
enfermagem (SILVESTRE et al., 2020).
A primeira fase da campanha de vacinação da influenza em Goiás, foi
realizada em idosos (pessoas com 60 anos ou mais) e trabalhadores da saúde, em
que, o modelo drive-thru considerou relevante a vacinação neste público,
especificamente, onde com a pandemia eram os principais alvos afetados. Os idosos
com maior probabilidade de desenvolver a forma mais grave da doença e mortalidade,
e os profissionais de saúde por estar mais susceptíveis a contaminação. A tabela 1
certifica a frequência relativa e absoluta de pessoas vacinadas na primeira fase da
Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza (SILVESTRE et al., 2020).
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Tabela 1. Frequência absoluta e relativa dos trabalhadores da saúde e idosos ao final da primeira fase
da Campanha de Vacinação contra a Influenza. Goiás, 2020.

Fonte: Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização BRASIL
Autor: Silvestre, 2020.
Nota: Atualmente, a cobertura vacinal para este grupo está em 126,43% para idosos e 104,43% para
os trabalhadores da saúde. A cobertura vacinal geral corresponde a 97,66%.

Os resultados demostram que a meta de vacinação foi contemplada de acordo
com o objetivo, onde a população idosa e trabalhadores da saúde apresentaram boa
adesão à vacinação. Em conjunto com essa operação foram empregados pelos
serviços de saúde critérios como: extensão do horário, funcionamento das salas de
vacinação nos finais de semana, feriados e vacinação em domicílio para os idosos
acamados e instituições de longa permanência. O estado de Goiás alcançou a meta
recomendada pelo PNI, de 95% de cobertura para influenza, mesmo diante das
dificuldades e ocorrências nesse período em que foram acometidos com a pandemia
da covid-19 (SILVESTRE et al., 2020).
O grupo alvo de idosos alcançou cobertura vacinal de 106,29% no ano de 2019.
Em 2020, a cobertura vacinal para este grupo foi de 126,43%. Contudo, houve uma
alteração significativa da cobertura ao se comparar com o ano anterior, levando em
conta que uma proporção deste grupo não adere a vacina por razões como a falta de
tempo, por não ter conhecimento sobre as vacinas e sua importância, medo acometido
pelos eventos adversos. Os procedimentos para a vacinação antecipada e em
conjunto dos idosos comprovou a necessidade de reconhecimento do padrão de
comportamento dos idosos. A ação contraditória, em que, o pedido para o
distanciamento e a chamada para a campanha de vacinação fez estímulo emocional
para os idosos saírem de suas casas (SILVESTRE et al., 2020).
A estimativa de vacinação da população maior de 60 anos no Brasil, mostrouse consistente em um nível ao redor de 100% entre 2016 e 2019, ocorrendo um
aumentado mais de 20 pontos percentuais de 2019 para 2020, quando atingiu
120,7%. Obstante da provável diferença entre o número de doses administradas e a
estimativa populacional, o aumento verificado em 2020 deve ser relativo à intensa
campanha nacional de vacinação contra a gripe nas unidades sanitárias e diante dos
meios de comunicação social. Em consonância oficial, os resultados da pesquisa
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populacional propõem que a cobertura em 2020 foi sete pontos percentuais inferiores
à meta de 90%. Em virtude da importância do distanciamento social para idosos, que
constituem o grupo de risco para COVID-19, a cobertura de 83% pode ser reputada
como satisfatória (MENEZES et al., 2021).
5.5 Morbimortalidades causadas pela influenza em idosos
O desenvolvimento das vacinas para prevenção de doenças foi um dos maiores
avanços da ciência no que se refere a saúde pública. Somando com outros avanços
dentre eles cientifico, técnico e o social, vindo a contribuir de forma efetiva para a
longevidade e, consequentemente, com o crescimento da população idosa em todo
mundo (CAMPOS, 2017).

Gráfico 2 - Cobertura vacinal contra influenza A em idosos.

Gráfico 2. Cobertura vacinal contra Influenza A em idosos, Fonte: DATASUS (2017-2018)

O Gráfico 2 expressa a cobertura vacinal contra Influenza A no período de campanha
nacional no município da região sul fluminense, nos anos de 2017 e 2018. Verifica-se,
através dos dados coletados, uma redução no número absoluto de idosos vacinados
no ano de 2018, assim como a meta de vacinação definida pelo Ministério da Saúde,
segundo dados coletados diretamente no setor de imunização da vigilância
epidemiológica do município, cujos números foram expressos no gráfico. O Ministério
da Saúde preconiza uma cobertura vacinal acima de 95%, no ano de 2017, a meta
alcançada neste município foi de 99,79%, ou seja, grande parte dos idosos
procuraram os postos de saúde para se imunizarem contra a gripe H1N1,
ultrapassando a meta proposta. Por outro lado, no ano de 2018, a meta alcançada foi
de 92,86%, onde não conseguiu alcançar a meta proposta que e de 95% preconizado
pelo Ministério da Saúde, mostrando que muitos idosos deixaram de se vacinar em
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2018, quando comparada com o ano de 2017 da população total do município (DIAS,
2020).
Gráfico 3. Número absoluto de internações de idosos por pneumonia registrada no Município da região
Sul Fluminense, no período de cobertura vacinal contra influenza entre os anos de 2017 a 2018.

Fonte: DATASUS (2017-2018)

Já o gráfico 3 mostra o número absoluto de internações de idosos com (faixa
etária de 60 anos ou mais no sexo masculino e feminino por Pneumonia registrada no
Sistema de Informações Hospitalares do SUS – SIH/SUS) segundo o município da
região sul fluminense, estudado no período compreendido entre janeiro de 2017 e
dezembro de 2018, através do qual se pode notar um aumento nas internações por
pneumonia no período em que a taxa da cobertura vacinal cai de 99,79% no ano de
2017 para 92,86% no ano de 2018, no município (BRASIL, 2020).
Diante dos resultados obtidos no presente estudo, nota-se um aumento na
taxa de internação de idosos por pneumonia no mesmo período em que houve
redução na cobertura vacinal contra influenza nesse município. Sabe-se que existem
outros potenciais que pode causar o aumento do número de internações por
pneumonia no ano como fatores ambientais, hábitos da população (tabagismo e
etilismo) e o próprio envelhecimento. Porém, de acordo com os dados de literaturas,
entende-se que pode haver relação direta entre o aumento de internação por
pneumonia e a cobertura vacinal contra influenza, pois a gripe H1N1 causado pelo
vírus da influenza pode evoluir para uma pneumonia grave levando o indivíduo a óbito,
principalmente idosos (BRASIL, 2018).
Em outro estudo durante o período analisado, no Rio Grande do Sul, no ano
de 2017, houve uma cobertura vacinal na população idosa de 94,03% onde tiveram
602 casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) dos quais 22,8% (137 casos)
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foram em adultos considerados idosos e 87 óbitos, onde 36 foram idosos. Já em 2018
houve uma cobertura vacinal de 93,89% e 613 casos de Síndrome Respiratória Aguda
Grave (SRAG) por Influenza, dos quais, 25,9% (159 casos) foram em adultos maiores
que 60 anos. Além disso, dos 94 óbitos, 41 foram em idosos, representando 43,6%
do total. O coeficiente de mortalidade nos idosos foi 2,2 vezes maior do que no
restante da população. Durante o período analisado, os idosos foram o grupo com a
maior mortalidade por complicações respiratórias causadas pela Influenza (BONILLA,
2019).
Até a semana 32 de 2019 foram notificados 3.514 óbitos por SRAG causado
por influenza no Brasil. Contudo, observamos que o perfil das mortes citadas na
Imagem 1, confirma que diante dos indivíduos que evoluem para óbitos por influenza
são pessoas com 60 anos ou mais, acompanhados por indivíduo com doença
cardiovascular crônica e diabete mellitus (BRASIL, 2019).
Imagem 1 Distribuição dos óbitos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por influenza,
segundo fator de risco nas semanas epidemiológicas 1 a 32 de 2019, Brasil.

Fonte: Sistema de informação da vigilância Epidemiológica da gripe.
Dados atualizados em 12/08/2019.

Isso só confirma a importância da informação sobre a doença no incentivo à
vacinação de toda a população, em especial a faixa etária população idosa que é
considerada grupo de risco, e por estar mais suscetível a desenvolver a forma mais
grave da doença. Assim conseguindo aumentar a cobertura vacinal desse públicoalvo e sucessivamente diminuir complicações, internações e óbitos. O controle do
vírus H1N1 está disponível especificamente pela vacina que oferece vantagens,
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reduzindo morbimortalidade, além de favorecer a manutenção da infraestrutura dos
serviços de saúde para atendimento à população. Outros benefícios associados são
a redução do risco de transmissibilidade, aptidão dos trabalhadores de saúde,
mantendo o pleno funcionamento dos seus serviços (SILVA et al., 2017).
No ano de 2018, até 14 de abril, foram registrados 392 casos de contaminação
pelo vírus influenza em todo o Brasil, ocasionando 62 óbitos. Do total, 190 casos e 33
óbitos foram por H1N1. Em relação ao vírus H3N2, foram descritos 93 casos e 15
óbitos. Ainda foram registrados 62 casos e 6 óbitos por influenza B e os outros 47
casos e 8 óbitos por influenza A não subtipado, entre as mortes que foram
ocasionadas por alguns subtipos do vírus da influenza no Brasil, a mediana de idade
foi de 52 anos. A taxa de mortalidade por influenza no País está em 0,18%, no ano de
2018, ou seja, para cada 100.000 habitantes (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018).

5.6 Adesão a vacinação
Desde a sua implantação, as campanhas de vacinação contra o vírus influenza
têm como um dos público-alvo os idosos até os dias atuais, onde foram sempre bemsucedidas demonstrando boa adesão e sempre causando impacto na população
referida, quando se diz respeito ao chamado para vacinação. A partir de 2011, novos
grupos vêm sendo introduzidos como alvos da campanha. Destaca-se que ao longo
dos anos, houve mudança nas metas de cobertura da vacinação, avançando de 70%
da população-alvo desde 1999, para 80% em 2008 e 90% a partir de 2017, de modo
preciso pelo bom desempenho da campanha na população alvo nacional.
Independente do aumento no total da população a vacinar, conservou-se os bons
resultados, em especial no grupo idoso, evidenciando-se nesta faixa etária possível,
não valorizando o denominador, proporcionando Coberturas Vacinais (CV) mais
abrangentes (BRASIL, 2021).
De uma forma geral, os impactos causados pela vacinação são elevados,
estando acima da meta estabelecida para cada período proposto, no contexto geral,
independente de não serem similares entre os grupos. A exceção ficou para o grupo
de gestantes e crianças (inseridas em todas as idades), que mesmo estando abaixo
da meta de cobertura (80% até 2016 e 90% a partir de 2017), estiveram acima de 75%
no período mencionado conforme a Gráfico 4 (BRASIL, 2021).
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Desempenho da Campanha Nacional de vacinação contra Influenza 2011 a 2020.

Fonte:www.sipni.datasus.gov.br
Gráfico 4. Coberturas vacinais da vacina influenza sazonal por grupos prioritários: Brasil 2011 a
2020.

Contudo, o Ministério da Saúde (BRASIL, 2017) salienta que apesar de termos
meios de prevenção contra a doença e seus agravos, ainda há a resistência de uma
determinada parcela da população como o grupo formado por adultos e idosos não
vacinados, que acabam sofrendo com complicações e óbitos, principalmente a faixa
etária idosa.
Desinformação, propagação ou disseminação de informações incorretas,
falsas, equivocadas, valores religiosos e filosóficos, que não estão embasados na
ciência, como também a ausência de confiança nas instituições que produzem,
fornecem e manipulam as vacinas são intermédios para o movimento anti-vacinas, do
mesmo modo a incerteza e o adiamento para a adesão de vacinas, que de acordo
com esse contexto coloca em risco não só apenas o indivíduo não vacinado, como
também todos os que o circundam (MIZUTA, 2019).
Um estudo realizado em 2016, demonstrou que 70,42% dos idosos
entrevistados não sabiam responder o que é gripe, mas mesmo assim 76,06% toma
a vacina e 61,97% fazem isso todos os anos, porque mesmo com o nível de
conhecimento baixo e pouca informação, percebem que quando são imunizados,
ainda que desenvolvam a gripe, sentem a doença de uma forma mais branda. Vale
ressaltar que os mitos e crenças populares trazem inúmeras desvantagens para a
adesão da vacina, visto que impregnam medo, insegurança, anseios e receios,
dificultando e influenciando de forma negativa esse público (OLIVEIRA et al., 2016).
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A falta de conhecimento contribui para a reemergência de doenças infecciosas
em diversos países ao redor do mundo, inclusive no Brasil, pondo em risco planos
globais para erradicação de diversas doenças. Logo os movimentos anti-vacinas,
distorcem e propagam notícias falsas, alegando ter bases científicas para
questionamentos da eficácia e segurança de várias vacinas (PEREIRA et al., 2018)

5.7 Atuação do farmacêutico
A Resolução da Anvisa n° 44/2009 dispõe sobre Boas Práticas
Farmacêuticas para o controle sanitário do funcionamento, da dispensação e da
comercialização de produtos e da prestação de serviços farmacêuticos em farmácias
e drogarias. No serviço de atenção farmacêutica está instituida a atenção
farmacêutica domiciliar, a administração de medicamentos, a aferição de parâmetros
fisiológicos e bioquímicos. Além de dispor do serviço de administração de
medicamentos, a RDC da Anvisa nº 44/2009 prevê a participação em campanhas e
programas de promoção da saúde e educação sanitária promovidos pelo Poder
Público. Dessa forma, no ano de 2013 o Conselho Federal de Farmácia (CFF)
regularizou as atribuições e competências do farmacêutico na liberação e aplicação
de vacinas em farmácias e drogarias. Contudo, a promulgação da Lei Federal nº
13.021, em 2014, transformou a farmácia em uma unidade de prestação de serviços
tornando possível disponibilizar soros e vacinas, de acordo com o perfil
epidemiológico demográfico. A revisão da RDC da Anvisa nº 44/2009 está na Lista de
Temas da Agenda Regulatória da Anvisa para o quadriênio 2017-2020 (SILVA, 2020).
Porém, nos últimos anos, a atividade destinada a vacinação em farmácia é
objeto de discussão dos órgãos reguladores e das instituições de classe. Em que, os
profissionais que decidirem ofertar esse serviço, necessariamente deverão se
atualizar, tendo em vista o dever de estarem capacitados conforme as normas
vigentes. A vacinação em farmácias e drogarias deve considerar a RDC da Anvisa nº
197/2017, a qual estabelece os requisitos mínimos para o funcionamento desse
serviço em um estabelecimento da saúde. A farmácia ou drogaria obrigatoriamente
deve estar licenciada para esse funcionamento pela autoridade sanitária e estar
inscrita no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) (SILVA, 2020).
No ano de 2018, o CFF, por meio da Resolução n° 654, renovou os requisitos
indispensáveis à prestação do serviço de vacinação pelo farmacêutico. Nesse sentido
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o farmacêutico precisará fixar no local de prestação do serviço de vacinação o
certificado, que será emitido pelo Conselho Regional de Farmácia(CRF) autorizando
sua aptidão técnica. A conduta de administração de vacinas se refere a uma fase do
serviço de vacinação pelo farmacêutico, mediante o qual se coloca o medicamento
em contato com o ser humano, pela via injetável, oral ou outra, para que possa
executar sua ação local ou ser absorvido e exerça ação sistêmica (SILVA, 2020).
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante dos artigos consultados observou-se que a gripe causada pelo vírus
influenza, quando acometem os indivíduos idosos assumem um caráter de maior
gravidade,

podendo

levar

ao

desenvolvimento

de

pneumopatias

graves,

descompensação de agravos já existentes, internações e mortes.
Foi possível observar que, a partir das análises estatísticas dos dados
coletados, houve uma relação diretamente proporcional quando a cobertura vacinal
contra influenza teve uma redução em determinado período. Os casos de óbitos,
complicações e internações na população idosa aumentava mostrando que a forma
mais eficaz de evitar a infecção causada pelo vírus influenza é a vacina, sendo assim
a imunização tem sido uma peça-chave na saúde preventiva no Brasil.
Verifica-se um grande progresso na cobertura vacinal, porém ainda se tem
como desafio fortalecer a atuação do farmacêutico na imunização da população,
descontruir a cultura da anti-vacinação, bem como minimizar as motivações para não
adesão a vacinação e investir em estudos que contribuam para a atuação efetiva do
(PNI).
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