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Resumo
Doença falciforme cursa com alta vulnerabilidade a infecções, principalmente por bactérias encapsuladas. Este estudo transversal 

objetivou verificar a vacinação contra Streptococcus pneumoniae em crianças com doença falciforme diagnosticadas entre 2004 
e 2007 pelo Serviço de Referência em Triagem Neonatal da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Vitória (SRTN-APAE), 
que pesquisa a hemoglobinopatia em 92% dos nascidos vivos do Espírito Santo. Revisão de prontuários de todas as crianças diag-
nosticadas e conferência do registro de vacinação do Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE-ES) mostrou 
cobertura vacinal de 50%. Vacinação completa predominou entre crianças residentes na Grande Vitória, com mãe de 20 anos ou 
mais e menor número de irmãos, mas não houve associação entre estas variáveis e cumprimento do esquema. Para aumentar a 
baixa cobertura vacinal detectada, sugere-se promoção de educação permanente dos profissionais de saúde, descentralização do 
CRIE-ES, suprimento adequado de imunobiológicos e busca domiciliar de pacientes faltosos.

Palavras-chave: cobertura vacinal; vacinação; Streptococcus pneumoniae; anemia falciforme; doença da hemoglobina S.

Summary
Sickle cell anemia runs with high vulnerability to infections, mainly by encapsuled bacteria. This transversal study had as 

its objective, the verification of vaccination against Streptococcus pneumoniae in children diagnosed with sickle cell anemia 
between 2004 and 2005 by the Neonatal Screening Reference Service of the Association of Relatives and Friends of the Handi-
capped of Vitoria (SRTN-APAE)*, which researches hemaglobin s. disease in 92% of the living newborns in the state of Espirito 
Santo. Revision of the medical records of all children diagnosed and checking of the vaccination registry of the Reference 
Center for Special Immunobiologics (CRIE-ES) has shown vaccinal coverage of 50%. Complete vaccination was predominant 
among children residing in the Great Victoria area, whose mothers were twenty years or older and with a lesser number of 
siblings, but there was no association between these variables and the carrying out of the plan. To increase the low vaccinal 
coverage detected, the promotion of permanent education of health professionals and the decentralization of the CRIE-ES, 
and adequate supply of immunobiologicals and home visits to patients who fail to attend is suggested.

Key words: immunization coverage; vaccination; Streptococcus pneumoniae; anemia, sickle cell; hemoglobin S disease.
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Introdução

A doença falciforme é decorrente de uma alteração 
gênica que leva à produção da hemoglobina S. Em 
condições de hipóxia, as hemácias assumem forma 
semelhante a uma foice devido à polimerização desta 
hemoglobina e, por não circularem adequadamente, 
ocorre vaso-oclusão, seguida de isquemia nos diversos 
tecidos e órgãos, bem como hemólise crônica e seus 
mecanismos compensadores.1-4

No Brasil, a distribuição da hemoglobina S é bas-
tante heterogênea.2,5,6 Dados do Programa Nacional de 
Triagem Neonatal (PNTN), instituído pelo Ministério 
da Saúde em 2001, indicam proporções de recém-
nascidos diagnosticados com doença falciforme va-
riando de um caso para 650 nascidos vivos, na Bahia, 
até um para 13.000, em Santa Catarina, sendo que, no 
Espírito Santo, situa-se em um para 1.800.6

As principais causas de vulnerabilidade de pacientes 
com doença falciforme a infecções são a disfunção 
esplênica e a hipóxia tecidual.2,4 A disfunção esplênica 
é causada por trombose e enfarto decorrentes da vaso-
oclusão, evoluindo para atrofia e fibrose do órgão, em 
um processo que começa já na primeira infância e é 
denominado auto-esplenectomia. Além das alterações 
estruturais, ocorre diminuição da opsonização pela 
menor síntese de opsoninas e pela alteração das vias do 
sistema complemento, levando à fagocitose e à morte 
intracelular ineficazes, principalmente para bactérias 
encapsuladas.1-3

Nos EUA, o risco de infecção por Streptococcus 
pneumoniae em crianças com anemia falciforme é 30 
a 100 vezes maior para bacteremia e 400 vezes maior 
para sepse ou meningite.4 A gravidade das infecções 
justificou a adoção, como rotina para os pacientes 
falcêmicos, de quimioprofilaxia com penicilina a 
partir dos três a quatro meses até os cinco anos de 
idade, sendo, no Brasil, mais empregada penicilina 
benzatina, a cada 21 dias, ou, em caso de alergia a 
este antibiótico, eritromicina.4

As dificuldades de manutenção do esquema profi-
lático e o aumento da resistência à penicilina tornam 
fundamental investir na prevenção primária contra o 
pneumococo, por meio de vacinação específica.7,8 Em-
bora em pacientes com anemia falciforme a resposta 
imune seja prejudicada pela deficiência de células B 
circulantes devido à asplenia funcional, esta alteração 
ocorre em um processo que se desenvolve a partir 

do primeiro ano de vida, consolidando-se por volta 
dos seis aos oito anos de idade3 e atingindo 94% das 
crianças aos cinco anos de idade,4 o que reforça a 
necessidade de vacinação precoce.1-3 

Existem atualmente dois tipos de vacina contra 
pneumococo disponíveis no Brasil:7

1) Vacina 23-valente (Pn23), que contém 23 sorotipos 
de pneumococo, incluindo cerca de 80% dos so-
rotipos causadores de doença invasiva no Brasil e 
induz resposta imunológica T-independente de cur-
ta duração, principalmente em imunodeprimidos, 
variável com os sorotipos de pneumococo. A vacina 
protege 80% das crianças e dos adultos jovens, mas 
não é efetiva em menores de dois anos de idade. É 
indicada para administração a partir desta idade, 
em dose única, com reforço após cinco anos. 

2) Vacina 7-valente conjugada (Pnc7), com sete soroti-
pos responsáveis por até 70% das doenças invasivas 
no Brasil. A resposta imunológica é T-dependente, 
mais duradoura e precoce, protegendo mais de 
90% das crianças hígidas contra os sete sorotipos. 
É recomendada a partir dos dois meses de idade, 
em esquema básico de três doses, quando iniciada 
antes dos sete meses, ou de duas doses, após esta 
idade. 
A utilização de Pnc7, assim como de outras vacinas 

conjugadas, possibilita a vacinação precoce contra 
pneumococo e, quando o esquema é complementado 
com Pn23, amplia-se o espectro de proteção contra o 
agente4 e aumenta-se a resposta imune.8,9 

Paralelamente, há evidências de alta efetividade de 
vacinas conjugadas contra pneumococo em pacientes 
com doença falciforme9 e sua introdução no esquema 
vacinal de crianças desta população produziu redução 
significativa na ocorrência de doença invasiva pelo 
agente em pacientes menores de dez anos, nos EUA.8

No Brasil, Pn23 e Pnc7 são disponibilizadas gratui-
tamente nos Centros de Referência para Imunobiológi-
cos Especiais (CRIEs).7 A norma técnica do Ministério 
da Saúde prevê a administração destas vacinas em 
esquema definido segundo a idade do paciente (Figura 
1),7 sendo que, em 2006, a faixa etária para utilização 
de Pnc7 foi ampliada de seis a 24 meses de idade para 
de dois meses a cinco anos.10

Os CRIEs foram criados em 1993 pelo Ministério da 
Saúde e destinam-se ao atendimento de pessoas porta-
doras de quadros clínicos que aumentam sua suscepti-
bilidade a infecções, bem como àquelas detentoras de 
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condições que condicionam risco de complicação para 
si ou para outros em virtude de motivo biológico, por 
convívio com pessoas imunodeprimidas, intolerância 
aos imunobiológicos comuns, exposição inadvertida a 
agentes infecciosos, motivos profissionais ou violência 
contra a pessoa.7

No Espírito Santo, o único CRIE (CRIE-ES) está 
localizado no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória 
(HINSG), em Vitória-ES.11 Em decorrência da indicação 
de vacina contra pneumococo e outros imunobiológi-
cos especiais para pessoas com asplenia anatômica ou 
funcional, atende grande número de pacientes com do-
ença falciforme, muitos encaminhados pelo Serviço de 
Referência em Triagem Neonatal da Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais de Vitória (SRTN-APAE).

Este serviço é o único cadastrado pelo PNTN do 
Ministério da Saúde, no estado. Realiza busca ativa 
da hemoglobinopatia em recém-nascidos de todos 
os municípios, tendo examinado, entre 2004 e 2007, 
188.642 dos 204.664 nascidos vivos de mães residen-
tes no Espírito Santo, registrados no Sistema Nacional 
de Informações sobre Nascidos Vivos (92,17%). É 
composto por rede de coleta de exames, laboratório, 
sistema de busca domiciliar dos pacientes com exames 
alterados e ambulatório multidisciplinar para atendi-
mento aos pacientes.12

Considerando a abrangência do SRTN-APAE no Espí-
rito Santo, esta pesquisa teve como objetivo verificar a 
situação vacinal contra pneumococo nas crianças com 
doença falciforme diagnosticadas no serviço, para esti-
mar, em nível do estado, a cobertura da vacina contra 
pneumococo neste grupo populacional susceptível.

Metodologia

Foi realizado estudo transversal no qual todas as 
106 crianças diagnosticadas com doença falciforme 
no SRTN-APAE entre 2004 e 2007 foram identificadas 
no cadastro do serviço, que disponibilizou os pron-
tuários para coleta dos dados objeto da pesquisa. 
Posteriormente, utilizou-se o nome de cada criança e 

de sua mãe para busca no arquivo do CRIE-ES, visando 
a conferência e a complementação de informações 
sobre vacinação.

Doença falciforme foi definida como a presença 
da hemoglobina S em homozigose ou em associação 
com outras hemoglobinas anormais, de acordo com 
os critérios adotados no SRTN-APAE, excluídos os 
portadores de traço falciforme.

A situação vacinal das crianças em relação ao pneu-
mococo foi tomada como variável efeito. Considerou-se 
com esquema completo a criança que, respeitada a 
idade, completou o protocolo preconizado pelo Minis-
tério da Saúde (Figura 1).7 Com esquema incompleto 
foi classificada a criança que iniciou o protocolo, 
porém não recebeu a(s) dose(s) subsequente(s), 
inclusive reforço, e não vacinada, a criança que não 
recebeu vacina ou não possuía registro de vacinação na 
documentação consultada. Com base nisto, definiu-se 
como situação vacinal adequada, a das crianças com 
esquema completo, sendo inadequada a das crianças 
com esquema incompleto ou sem vacinação. 

Como variáveis causais foram exploradas:
1) Município de residência: agrupado em Grande 

Vitória (correspondente à região metropolitana da 
capital, incluindo Cariacica, Fundão, Guarapari, 
Serra, Viana, Vila Velha e Vitória) e interior (de-
mais municípios do estado), admitindo-se que a 
distância do CRIE-ES ao interior pudesse dificultar 
o cumprimento do esquema vacinal.

2) Idade da mãe: categorizada em até 19 anos e 20 
anos ou mais, considerada adolescência como fator 
de risco para não cumprimento do esquema vacinal; 

3) Número de irmãos: 0 a 2 e 3 a 6, esperando-se 
que o maior número de irmãos acarretasse prejuízo 
na adesão ao esquema vacinal.
Também foram estudados dados sobre raça/cor, 

gênero, idade de início do esquema de vacinação e 
vacina administrada.

Tomou-se como cobertura vacinal a proporção de 
crianças com vacinação adequada, entre as crianças 
estudadas, e como proporção de abandono, o número 
de crianças com esquema incompleto, entre as crian-
ças que iniciaram o esquema.

Utilizou-se distribuição de frequências para análise 
descritiva das variáveis. Teste qui-quadrado de Pearson 
bi-caudal, em nível de significância de 0,05, e odds 
ratio foram empregados para verificar a associação 
entre as variáveis de interesse.

As principais causas de vulnerabilidade 
de pacientes com doença falciforme a 
infecções são a disfunção esplênica e a 
hipóxia tecidual.  
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Considerações éticas
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesqui-

sa do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória (HINSG) 
(registro 31/2008). Os pesquisadores firmaram termo de 
responsabilidade de utilização de dados, pois não houve 
contato direto com os pacientes ou responsáveis para 
obtenção do consentimento livre e esclarecido.

Resultados

Entre 2004 e 2007, o SRTN-APAE realizou exames de 
triagem neonatal em 92,17%, em média, dos 204.664 

nascidos vivos do Espírito Santo (Tabela 1). Com esta 
cobertura e considerando a proporção de um caso 
para 1.800 nascidos vivos,6 seria esperada a detecção 
de 105 crianças com doença falciforme no período.

As 106 crianças que foram diagnosticadas e cons-
tituem objeto desta pesquisa eram principalmente 
brancas (81,90%), com ligeiro predomínio do sexo 
masculino (51,89%), sendo que somente 50% apre-
sentaram esquema vacinal completo contra pneumo-
coco (Tabela 2). 

A proporção de abandono (número de crianças 
com esquema incompleto no total de crianças que 

Faixa etária de início
Esquema primário Reforços

Pnc7 Pnc7 Pn23

2 a 6 meses 3 doses 
(0-2-4 meses) Com 12 a 15 meses de idade

A partir de dois anos de idade: 
- 1ª dose pelo menos seis a oito 

semanas após a última dose da Pnc7
- 2ª dose, cinco anos após a 1ª dose 

de Pn23 

7 a 11 meses 2 doses 
(0-2 meses) Com 12 a 15 meses de idade

12 a 23 meses 2 doses 
(0-2 meses) Nenhum 

24 meses e mais 2 doses 
(0-2 meses) Nenhum

Fonte: Manual dos centros de referência para imunobiológicos especiais, p. 125.

Figura 1  -  Esquema de vacinação contra pneumococo segundo a idade

Tabela 1  -  Cobertura de exames de triagem neonatal oferecida pelo Serviço de Referência em Triagem 
Neonatal da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Vitória em relação aos nascidos vivos 
de mães residentes no Espírito Santo, incidência esperada e incidência encontrada de doença 
falciforme, segundo o ano no Estado do Espírito Santo. Brasil, 2004 a 2007

Ano Nascidos vivos residentes 
no Espírito Santoa

Exames de triagem neonatal 
realizados no SRTN-APAEb

Cobertura
(%)

Casos esperados de 
doença falciformec

Casos encontrados de 
doença falciforme

2004 52.696 47.836 90,78 27 24

2005 52.009 48.347 92,96 27 33

2006 51.099 47.052 92,08 26 28

2007 48.860 45.407 92,93 25 21

TOTAL 204.664 188.642 92,17 105 106

a) Fonte: Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo

b) Fonte: APAE Vitória

c) Considerada proporção de um caso para 1.800 nascidos vivos
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Tabela 2  -  Características demográficas e situação vacinal contra pneumococo na população de estudo no 
Estado do Espírito Santo. Brasil, 2004 a 2007

Características das crianças n %

Raça/cora

Branco 86 81,90
Negro 07 6,67
Pardo 12 11,43

Gênero
Feminino 51 48,11
Masculino 55 51,89

Situação do esquema vacinal
Esquema completo 53 50,00
Esquema incompleto 40 37,74
Sem vacinação 13 12,26

a) Raça/cor sem informação: 1/106 (0,94%)

Tabela 3  -  Situação vacinal contra pneumococo e proporção de abandono de esquema na população de estudo, 
segundo região de residência, idade da mãe e número de irmãos no Estado do Espírito Santo. 

 Brasil, 2004 a 2007

Características das 
crianças

População de 
estudo

Iniciaram o 
esquemaa

Esquema vacinal
% de 

abandonocCompletob Incompleto Sem vacinação

n % n % n %

Residênciad

Grande Vitória 57 47 30 52,63 17 29,83 10 17,54 36,17
Interior 47 46 23 48,94 23 48,94 1 2,12 50,00

Idade da mãee

Até 19 anos 28 27 12 42,86 15 53,57 1 3,57 55,56
20 anos ou mais 64 56 38 59,38 18 28,12 8 12,50 32,14

No de irmãosf

0 a 2 83 75 45 54,22 30 36,14 8 9,64 40,00
3 a 6 16 12 6 37,50 6 37,50 4 25,00 50,00

a) Somatório das crianças com esquema completo e das crianças com esquema incompleto

b) Representa a cobertura vacinal

c) Proporção de crianças com esquema incompleto nas crianças que iniciaram o esquema

d) Região de residência sem informação: 2/106 (1,89%)

e) Idade da mãe sem informação: 14/106 (14,58%)

f) Número de irmãos sem informação: 7/106 (6,60%)

iniciaram o esquema), mostrou-se maior nas crianças 
residentes no interior, com mães de até 19 anos e com 
maior número de irmãos (Tabela 3).

Ao mesmo tempo, a cobertura vacinal (proporção 
de crianças com esquema vacinal completo no total 
de crianças estudadas) foi maior entre as crianças 
residentes na Grande Vitória, com mãe de 20 anos 
ou mais e com menor número de irmãos (Tabela 3). 

No entanto, a região de residência, a idade materna 
e o número de irmãos não influenciaram significati-

vamente a situação vacinal das crianças quando esta 
situação foi categorizada em adequada ou inadequada, 
este último grupo sendo formado pelas crianças com 
esquema vacinal incompleto e pelas não vacinadas 
(Tabela 4).

Entre as 93 crianças que pelo menos iniciaram 
vacinação, 74,15% o fizeram entre dois a seis meses 
de idade. As demais, tiveram início tardio do esquema: 
16,13% entre sete a 11 meses e idade; 5,38%, entre 
um e dois anos; e 4,30%, após os dois anos. 
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Foi utilizada Pnc7 na vacinação destas 93 crianças, 
porém três delas, nascidas em 2004, usaram também 
Pn23, aplicada após os dois anos de idade, na se-
quência de esquemas iniciados no primeiro ano de 
vida e nos quais houve falhas de intervalo e de número 
de doses.

Discussão

O grande percentual dos nascidos vivos do Espírito 
Santo nos quais o SRTN-APAE realiza triagem neonatal 
para hemoglobinopatias possibilita estimar a incidên-
cia de doença falciforme no estado, na população alvo 
do programa, com razoável confiabilidade.

Nesta perspectiva, cabe discutir alguns aspectos em 
relação à distribuição das crianças estudadas segundo 
características demográficas.

Sabe-se que a prevalência da doença falciforme na 
população negra é maior do que na população branca, 
o que não foi observado na presente pesquisa, talvez 
pelo fato de que, nos prontuários utilizados como fonte 
de dados, raça/cor é uma classificação em geral auto-
atribuída e de caráter subjetivo. No entanto, é preciso 
registrar a possível interferência da expressiva quan-
tidade de brancos existente na população residente 

no Espírito Santo – sete vezes maior que a de negros, 
segundo o censo do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) de 2000.13

Outra característica da população do estado, que 
concentrava, em 2007, 48,47% de seus habitantes 
na região da Grande Vitória, pode explicar o pre-
domínio desta região como local de residência das 
crianças.14

Por outro lado, como a população de estudo tem 
tamanho comparável à incidência esperada de doença 
falciforme entre os nascidos vivos do Espírito Santo, 
estima-se que a cobertura vacinal contra pneumococo 
existente nesse grupo populacional seja semelhante à 
encontrada nesta pesquisa.

Ressalva-se, como limitação quanto ao método 
utilizado na presente pesquisa, o fato de não se ter 
realizado inquérito domiciliar para leitura dos cartões 
de vacinação, visando obter classificação adequada 
de crianças que eventualmente foram vacinadas em 
clínicas particulares ou em outros estados, bem como 
corrigir erros de registro.15-17 

As dificuldades operacionais inerentes à realização 
de inquéritos domiciliares justificam a realização 
de levantamento de registros rotineiros,18 como o 
prontuário do paciente, que, neste estudo, foi ainda 

Tabela 4  -  Estudo de associação entre a situação vacinal contra pneumococo e as variáveis região de residência, 
idade da mãe e número de irmãos no Estado do Espírito Santo. Brasil, 2004 a 2007

Características das crianças

Situação vacinal

Qui-quadrado de 
Pearson Odds ratioAdequadaa Inadequadab

n % n %

Residência     

Grande Vitória 30 52,63 27 47,37 0,141 1,16

Interior 23 48,94 24 51,06 p=0,708 IC=0,54-2,51

Idade da mãe     

Até 19 anos 12 42,86 16 57,14 2,142 0,51

20 anos ou mais 38 59,38 26 40,62 p=0,143 IC=0,21-1,26

No de irmãos     

0 a 2 45 54,22 38 45,78 1,501 1,97

3 a 6 6 37,50 10 62,50 p=0,221 IC= 0,66-5,93

a) Situação vacinal adequada: crianças com esquema completo

b) Situação vacinal inadequada: crianças com esquema incompleto ou sem vacinação
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confrontado com o registro de vacinação arquivado no 
CRIE-ES, em uma estratégia que certamente aumentou 
a confiabilidade da fonte.

Considerando a limitação acima descrita, o 
esquema vacinal completo, condição que define co-
bertura vacinal, foi observado em 50% das crianças 
estudadas. Ainda que possa estar subestimada em 
função de eventuais falhas relacionadas às fontes de 
dados utilizadas, tal proporção indica que existem, 
no estado, muitas crianças com doença falciforme 
desprotegidas contra pneumococo e, portanto, uma 
baixa cobertura vacinal.

A não vacinação ou a não conclusão de esquemas 
vacinais podem ser justificadas, entre outros, por fa-
tores como esquecimento, dificuldade na percepção 
da doença, medo de reação vacinal, desconhecimento 
da vacina e medo do procedimento, questões que não 
foram abordadas nesta pesquisa.16,17,19

Da mesma forma, esta pesquisa não investigou 
que impacto causaria sobre a vacinação a ocorrência 
de eventos como as internações, mais frequentes nas 
crianças com doença falciforme do que na população 
geral,20 nem a interferência da mortalidade, que chega 
a 0,59 óbitos por 100 pacientes-ano.21

Também não foram estudados problemas relaciona-
dos ao serviço de saúde e aos produtos ali disponibili-
zados.15,16,19 Por exemplo, o horário de funcionamento 
do CRIE-ES, de 7 às 16 horas em dias úteis, bem como 
eventuais períodos de falta de imunobiológico, podem 
ter contribuído para os resultados observados.

Explorou-se nesta pesquisa, especificamente, a dis-
tância existente entre o local de residência e o serviço, 
bem como a idade materna e o número de irmãos, 
fatores que também podem interferir no cumprimento 
dos esquemas vacinais.16,17 Não se encontrou diferença 
significativa entre os grupos de comparação nestas 
variáveis, embora a proporção de crianças com esque-
ma de vacinação completo, ou seja, adequadamente 
vacinadas, tenha se mostrado maior nas residentes na 
Grande Vitória, com mãe de 20 anos ou mais e com 
menor número de irmãos.

A alta proporção de crianças não vacinadas, das 
que iniciaram tardiamente o esquema e daquelas que 

não o completaram permitem levantar a hipótese de 
que não tenha sido realizada ou que tenha ocorrido 
falha na busca domiciliar dos pacientes, a qual seria 
da responsabilidade inicial do SRTN-APAE ou, em caso 
de interrupção de esquema, do CRIE-ES. 

A vulnerabilidade dos pacientes com doença falci-
forme ao S. pneumoniae e os efeitos daí decorrentes 
no aumento da morbimortalidade, a possibilidade de 
obtenção de proteção precoce e efetiva contra este 
bioagente patogênico nesta população cuja resposta 
imune fica mais prejudicada com o aumento da idade e 
a disponibilidade de vacina no serviço público de saúde 
tornam importante a realização de ações concretas 
para garantir alta cobertura vacinal específica o mais 
cedo possível a partir do momento em que ocorre o 
diagnóstico da hemoglobinopatia.

Acredita-se que é fundamental promover a educa-
ção permanente dos profissionais de saúde, que são 
os grandes responsáveis pela indicação, prescrição 
e administração de vacinas, bem como pela orien-
tação aos pais sobre a importância do cumprimento 
dos esquemas vacinais. Além disso, descentralizar o 
CRIE-ES, disponibilizar suprimento adequado de imu-
nobiológicos e ampliar o horário de funcionamento 
do serviço poderiam beneficiar os pacientes. Ainda se 
faz necessário investir na vigilância e busca domiciliar 
de pacientes, no registro correto de dados e no apro-
fundamento de estudos sobre cobertura vacinal contra 
pneumococo nas crianças com doença falciforme.

Adicionalmente, registra-se que a administração 
de Pn23 em três crianças de dois anos de idade 
ocorreu em 2006, quando a recomendação para o 
uso da vacina Pnc7 nos CRIE’s foi ampliada dos dois 
aos cinco anos.10 É possível que isto represente uma 
falha transitória relacionada à capacitação imediata 
de pessoal sobre as novas normas que entravam em 
vigor naquela época. 
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