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Um organismo vivo e pulsante como é o SUS está presente na dinâmica provisória e 

perene de seus êxitos e suas deficiências. Nesse equilíbrio incerto, tendo que negociar os 

mais diversos interesses, o SUS responde, aqui e agora, aos problemas de saúde, corrige 

rumos, inclui novos temas, incorpora tecnologias inéditas no país e cria arranjos gerenciais. 

O que o SUS não pode é perder o norte da resposta aos anseios da população brasileira – 

seu único alvo inamovível – que se propõe a atingir um patamar mais elevado em sua 

qualidade de vida e de saúde. 

(MINAYO, 2008, p. 245) 



RESUMO 

 

A Hepatite B é uma doença imunoprevenível, considerada um problema de saúde pública 

mundial. No Brasil, estudos indicam alta prevalência de infecção pelo vírus em povos 

indígenas da região Norte do país, mesmo após duas décadas do início da vacinação contra 

hepatite B. A vacinação contra a hepatite B tem promovido a redução na incidência da 

infecção (aguda e crônica) em todo o mundo, principalmente quando iniciada a vacinação nas 

primeiras horas de vida das crianças. Este estudo é realizado a partir dos dados coletados do1º 

Inquérito Nacional de Saúde e Nutrição dos Povos Indígenas do Brasil (2008/2009). Tem 

como objetivos: analisar a não oportunidade da primeira dose da vacina contra hepatite B, o 

esquema incompleto da vacina em crianças indígenas <5 anos no Brasil, segundo 

macrorregiões (N, CO, NE, S/SE), e investigar os fatores associados à estes desfechos. Foi 

realizada a análise multinível com regressão de poisson de variância robusta por meio da 

abordagem hierarquizada. Na análise multivariada, verificaram-se probabilidades menores de 

recebimento não oportuno da primeira dose e do esquema incompleto, nas crianças das 

regiões Sul/Sudeste, Nordeste e Centro-oeste em relação às do Norte. Verificou-se associação 

inversa significativa do recebimento não oportuno da 1ª dose da vacina contra Hepatite B com 

índice socioeconômico do 2º tercil (RP: 0,94; IC: 0,90-0,99) e 3º tercil (RP:0,91; IC:0,86-

0,96); anos de estudos materno de 5-9 anos (RP: 0,88; IC: 0,83-0,94), 10 ou mais anos 

(RP:0,86; IC:0,77-0,95); seis ou mais consultas de pré-natal (RP: 0,88; IC: 0,82-0,93); 

realização de parto hospitalar (RP: 0,59; IC: 0,53-0,65). Por outro lado, apresentou associação 

direta com número de residentes no domicílio, com 5 a 8 residentes (RP: 1,07; IC: 1,01-1,14) 

9 ou mais residentes (RP: 1,10; IC: 1,03-1,18); e peso ao nascer com 2.001-2499g (RP:1,05; 

IC: 0,95-1,65) e <=2000g (RP: 1,38; IC: 1,17-1,61). Em relação ao esquema incompleto da 

vacina em questão, verificou-se associação inversa, significativa quando ocorreu a presença 

de apoio comunitário pela pastoral da criança (RP:0,75; IC:0,60-0,93), com anos de estudos 

materno em mais de 10 anos (RP:0,78; IC: 0,62-0,97), seis ou mais consultas de pré-natal 

(RP:0,78; IC: 0,67-0,91). E ainda, associação direta com peso ao nascer <=2000g (RP:5,60; 

IC: 4,75-6,60). Os resultados indicam que existem desigualdades regionais, com menor 

disponibilidade em áreas mais remotas, a fatores socioeconômicos, acesso aos serviços de 

pré-natal e parto para ambos os desfechos. Concluímos que a maioria das crianças indígenas 

recebem a primeira dose atrasada e que existem falhas no esquema da vacina em todo o 

Brasil, principalmente para as crianças do Norte onde a Hepatite B é endêmica. É necessário 

ampliar a oferta da vacina por meio de elaboração de estratégias que facilitem o acesso à 

vacina em todo o país em busca de maior controle da hepatite B. 

 

 

Palavras-chave: Povos indígenas. Epidemiologia. Hepatite B. Vacinação. Fatores associados. 



ABSTRACT 

 

Hepatitis B is an immunopreventable disease that is considered as a public 

worldwide health problem. In Brazil, studies indicate a high prevalence of virus infection 

among indigenous peoples of North of the country even after two decades of start of 

vaccination against hepatitis B. Vaccination against hepatitis B has achieved reduction in the 

incidence of infection (acute and chronic) around the world, especially when starting schedule 

in the first hours of life. This study uses data from the 1st National Survey of Health and 

Nutrition of Indigenous Peoples of Brazil (2008-2009). The objectives of this study were: to 

analyze the lack of opportunity of first dose of hepatitis B vaccine, the incomplete scheme of 

vaccination to children <5 years in Brazil relating to its regions (North, West Central, 

Northeast, South/Southeast), and to investigate the factors associated with not achieving these 

outcomes. It was applied the multilevel analysis with Poisson regression with robust variance 

through the hierarchical approach. In the multilevel analysis, it was verified a smaller 

probabilities of lack of opportune first dose as an incomplete scheme for children who was 

born at South/Southeast, Northeast, West Central when compared with North. It was 

identified a significant inverse association of lack of opportune first dose of vaccination 

against hepatitis B with the second tercile socioeconomic index (PR: 0.94; CI: 0.90-0.99) and 

the upper third (PR:0.91; CI:0.86-0.96); years of maternal studies between 5 and 9 (PR: 0.88; 

CI: 0.83-0.94), 10 or more years of studies  (RP:0.86; IC:0.77-0.95); who had six or more 

prenatal appointments (PR: 0.88; CI: 0.82-0.93); and who were born in hospitals (PR: 0.59; 

CI: 0.53-0.65). On the other hand, it was identified a direct association with the number of 

residents: between 5 and 8 residents (PR: 1.07; CI: 1.01-1.14), 9 or more residents (PR: 1.10; 

CI: 1.03-1.18); and in children born with 2000-2499g weight (PR: 1.05; CI: 0.95-1.65) and  

≤2000g (PR: 1.38; CI: 1.17-1.61). For the incomplete scheme it was identified a significant 

inverse association when the community was supported by the Children’s Pastoral (PR: 0.75; 

CI: 0.60-0.93), with mothers with 10 years or more of study (PR: 0.78; CI: 0.62-0.97), who 

had six or more prenatal appointments (PR: 0.78; CI: 0.67-0.91). And there was also a direct 

association with the birth weight ≤2000g (PR: 5.60; CI: 4.75-6.60). The results indicate that 

there are inequalities in access between regions, with less availability at remote areas, 

socioeconomic factors, access to prenatal and childbirth services to both outcomes. We 

conclude that most indigenous children receive the first dose with delay and there are failures 

in the vaccine scheme throughout Brazil, mainly for children in the North where hepatitis B is 

endemic. It is necessary to expand the vaccine offer by developing strategies that facilitate 

access to the vaccine throughout the country seeking greater control of hepatitis B. 

 

 

Keywords: Indigenous people. Epidemiology. Hepatitis B. Vaccination. Associated factors. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Hepatite B é uma doença imunoprevenível considerada um problema de saúde 

pública mundial (OMS, 2009; MAYNARD, 1990). Sua distribuição é ampla e heterogênea 

em todo o mundo, e pode variar dentro de um determinado país, estado, município, ou mesmo 

dentro uma aldeia com diferentes etnias (BRAGA et al., 2001). 

A Hepatite B é causada pela infecção do Vírus da Hepatite B (VHB) de forma aguda 

ou crônica e tem como órgão alvo o fígado. A doença, quando aguda, é diagnosticada pelo 

aparecimento do HBsAg no sangue em 1 a 2 meses após a infecção. Já a Hepatite B crônica é 

identificada pela persistência do HBsAg por mais de 6 meses. Assim, o HBsAg  é o principal 

marcador sorológico a ser inicialmente avaliado, seja na infecção aguda ou crônica 

(YOSHIDA et al., 2005; MAHONEY, 1999). 

Um estudo de revisão sobre a incidência da doença identificou que o risco de 

desenvolver a infecção crônica varia inversamente com a idade e é mais elevada (até 90%) 

para recém-nascidos de mães antígeno positivas, provavelmente infectados no período 

perinatal (HYAMS, 1995).  

Apesar das crianças serem menos sintomáticas que os adultos, elas se tornam mais 

comumente portadores crônicos, principalmente os lactentes, que são considerados como 

mantenedores da transmissão da doença ao longo de sua vida (MAHONEY, 1999; 

KIESSLICH, 2003).  

Existem evidências de que pessoas infectadas cronicamente pelo VHB tem o risco 

substancialmente aumentado para o desenvolvimento de doenças crônicas do fígado, 

incluindo cirrose e carcinoma hepatocelular (MCMAHON et al., 1985; LIAW et al., 1988; 

BEASLEY, 1988).  

Globalmente o VHB é provavelmente o agente etiológico de 75% a 90% dos 

cânceres primários do fígado (BEASLEY, 1988). Além disso, a infecção pelo VHB adquirida 

de forma precoce aumenta consideravelmente o risco do desenvolvimento de carcinoma 

hepatocelular (HSIEH et al.,1992).  

Estudos prospectivos indicam que até 25% das pessoas que adquirem a infecção pelo 

VHB quando lactentes e/ou crianças jovens desenvolvem carcinoma hepatocelular ou cirrose, 

já entre os adolescentes e jovens adultos esse percentual cai para 15% (MAHONEY, 1999).  

Em 2001, no Brasil, foi identificada alta prevalência de marcadores sorológicos de 

infecção passada (Anti-HBc) ou crônica (HBsAg) do VHB, em povos indígenas na Bacia 
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Amazônica, região Norte (N) do país. Em um estudo epidemiológico com sete etnias 

indígenas no estado do Amazonas (AM), foi identificada prevalência de portadores crônicos 

de 9,7% (HBsAg+) com variação de 0 entre os Jamamadi, Kanamari, Deni e Kulina a 20,6 % 

entre os Paumari, sendo este último valor considerado como hiperendêmico (BRAGA et al., 

2001). 

As causas relacionada à transmissão do VHB entre os povos indígenas, ainda não 

estão totalmente esclarecidas, mas alguns estudos sugerem que a transmissão ocorra devido a 

um conjunto de fatores socioculturais e ambientais que tornam os indígenas mais vulneráveis 

a  infecção pelo VHB. Estes fatores envolvem na maioria das vezes os rituais culturais 

indígenas que utilizam sangrias, tatuagens, e ainda, a transferência boca a boca de alimentos 

mastigados  pela mãe e passado diretamente para o seu filho, que  podem facilitar a 

disseminação do VHB pelo contato com secreções contaminadas (COIMBRA JUNIOR et a1., 

1996).  

Atualmente, a melhor e mais efetiva forma de prevenir a Hepatite B é por meio da 

vacinação, principalmente, em recém-nascidos nas áreas de alta endemicidade. A vacinação 

previne a transmissão vertical e horizontal do VHB, além de diminuira carga de portadores 

crônicos do vírus (YOSHIDA et al., 2005).  

O Ministério da Saúde (MS) recomenda que todo recém-nascido receba a primeira 

dose da vacina contra Hepatite B nas primeiras 24 horas e, preferencialmente nas primeiras 12 

horas de vida. Essa medida deve ser tomada a fim de evitar, principalmente, a transmissão 

mãe-filho que pode ocorrer no momento do parto ou nos primeiros meses de vida. Além da 

dose de nascimento, é necessário completar o esquema com pelo menos três ou quatro doses , 

a depender do peso ao nascimento. A recomendação da primeira dose no dia do nascimento é 

essencial para áreas de alta endemicidade, onde existem grandes chances de infecção em 

gestantes e de transmissão vertical e horizontal (BRASIL, 2008). 

Apesar da introdução da vacina contra Hepatite B na região da Amazônia brasileira 

desde 1989, alguns estudos apontam elevadas prevalências de infecção crônica do VHB nos 

povos indígenas dessa região, com variações entre aldeias e etnias (BRAGA et al., 2001; 

BRAGA et al., 2004; VIANA et al., 2005; BRAGA et al., 2012). Esses autores sugerem que a 

manutenção da alta endemicidade esteja relacionada à baixas coberturas da vacina.  

Os estudos sobre infecção pelo VHB em povos indígenas se concentram em estudos 

soroepidemiológicos de prevalência da infecção aguda, crônica ou passada. Estes estudos têm 

apontado alta prevalência do VHB entre estes povos, também com destaque para a região 

Norte do país (BRAGA et al., 2001; BRAGA et al., 2004; VIANA et al., 2005; BRAGA et 
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al., 2012). Não foram identificados estudos em populações indígenas sobre o risco de 

evolução específico para cirrose e câncer de fígado. 

Nos anos de 2008-2009 foi realizado o Primeiro Inquérito Nacional de Saúde e 

Nutrição dos Povos Indígenas do Brasil (INSNPI). O inquérito coletou diferentes informações 

sobre nutrição e acesso aos serviços de saúde, incluindo doses recebidas de vacinas 

(COIMBRA JÚNIOR et al., 2013). Assim, torna-se importante e exequível avaliar a cobertura 

da vacinação contra a Hepatite B desses povos que possuem altas prevalência de infecção 

pelo VHB. Torna-se imprescindível identificar fatores associados à não oportunidade na 

aplicação da 1ª dose da vacinas (nas primeiras 24h) e ao esquema incompleto da vacina contra 

hepatite B.  
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA 

2.1 Visão Geral 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que aproximadamente 2 bilhões de 

indivíduos no mundo foram infectados pelo VHB em alguma fase da vida. Os portadores 

crônicos do vírus se aproximam de 360 milhões de pessoas, com risco de doenças graves, tais 

como cirrose, carcinoma hepatocelular e, consequentemente morte (OMS, 2009). Estima-se 

que no Brasil 1% da população esteja infectada pelo VHB, e 25% dos infectados podem 

evoluir para as formas graves da doença (YOSHIDA, 2005). 

A infecção pelo VHB atinge, sobretudo, o fígado e possui características clínicas 

bastante variáveis. Ela ocorre na maioria das vezes de forma assintomática, enquanto 25 a 

35% dos infectados pelo VHB manifestam sintomas brandos, transitórios a graves e 

prolongados. Em crianças entre 1 a 5 anos a frequência de sintomas varia de 5 a 10% e 

aumenta para 33 a 50% em crianças acima de 5 anos e adultos (YOSHIDA, 2005).  

No entanto, a infecção crônica varia inversamente com a idade em que ocorre a 

infecção. O risco de desenvolver infecção crônica é de até 90% para lactentes infectados no 

período perinatal, de 25 e 50% nas crianças infectadas entre 1e 5 anos, e de 6 a 10% quando 

infectadas tardiamente (MAHONEY, 1999). Essas características epidemiológicas justificam 

a necessidade de iniciar o esquema da vacina contra hepatite B, o mais precocemente 

possível, preferencialmente logo após o nascimento da criança.  

Em áreas endêmicas a alta frequência de transmissão perinatal está provavelmente 

relacionada com alta prevalência (40-50%) de mulheres HBeAg positivas em idade fértil. A 

taxa de infecção pelo VHB entre crianças nascidas de mães HBeAg positivas chega a 90% 

(YOSHIDA et al., 2005:1720 apud STEVENS et al., 1975).  

O VHB é a causa de até 80% dos casos de câncer primário do fígado. Nos países 

onde as taxas de VHB alcançam ou excedem 10%, a infecção pelo VHB pode ser responsável 

por até 3% da mortalidade total (MAYNARD, 1990).  

O modo de transmissão do VHB pode ocorrer pela via parenteral, percutânea ou per 

mucosa, através de contato com sangue ou fluidos orgânicos de pessoas portadoras do vírus, 

seja na fase aguda ou crônica. A maior concentração do vírus ocorre no sangue e exsudatos, 

sendo moderada no sêmen, fluido vaginal e saliva. O VHB pode ser encontrado em pequenas 

quantidades, ou não detectável, na urina, nas fezes, lágrimas, suor e leite materno (BRASIL, 

2008).  

A transmissão também está associada ao padrão de endemicidade da infecção. Neste 

sentido, a OMS classifica o padrão de endemicidade do vírus como alta, intermediária e baixa 
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endemicidade. Essa classificação apresenta as principais formas de transmissão do vírus a 

depender desse padrão, conforme citado abaixo, e demonstrado no Mapa 01 (OMS, 2009): 

 

Mapa 01: Prevalência de HBsAg no mundo. 

 

Fonte: Material instrucional para capacitação em vigilância epidemiológica das hepatites virais / 

Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde. – Brasília: Ministério da Saúde, 2008; p. 39. 

 

- Alta endemicidade: prevalência de mais de 8% de HBsAg positivo. Nesse padrão a 

infecção pelo VHB ocorre em sua maioria por via perinatal ou é adquirida durante os anos 

pré-escolares. 

- Endemicidade intermediária: prevalência 2-7% de HBsAg positivo. Nesse padrão 

as formas de transmissão são bem semelhantes com as áreas de alta endemicidade, pois ocorre 

por meio das vias perinatal ou horizontal, mas principalmente intrafamiliar. 

- Baixa endemicidade: prevalência menor que 2% de HBsAg positivo. Diferente dos 

padrões de endemicidade anteriores, nestas áreas as principais formas de disseminação do 

vírus são pelo uso de drogas endovenosas e atividade sexual desprotegida, entre adolescentes 

e adultos (OMS, 2009; YOSHIDA, 2005, BRASIL, 2008).  

Segundo o MS, no Brasil, na década de 80 e início de 90 havia um aumento da 

prevalência do VHB, em direção à região Sul (S) e à região Norte, identificando quatro 

padrões de endemicidade do vírus no país (BRASIL, 2008),conforme demonstrado no mapa 

02. 
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Mapa 02: Prevalência de HBsAg no Brasil, segundo Unidade Federada. 

 

Fonte: Material instrucional para capacitação em vigilância epidemiológica das hepatites virais / 

Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde. – Brasília: Ministério da Saúde, 2008; p. 40. 

 

- Alta endemicidade, prevalência superior a 8% de HBsAg, presente na Amazônia 

ocidental, alguns locais do Espírito Santo e oeste de Santa Catarina;  

-  Endemicidade moderada, prevalência entre 2 e 8% de HBsAg, na região Norte.  

- Baixa endemicidade, prevalência entre 1 a 2% de HBsAg nas regiões Nordeste 

(NE); no Centro-Oeste (CO) com exceção do Mato Grosso do Sul; e também Sudeste (SE). 

- Endemicidade muito baixa, prevalência menor que 1% de HBsAg na maior parte da 

Região Sul (S) do país. 

Em alguns estados a prevalência era pouco conhecida como Amapá, Maranhão, 

Piauí, Tocantins e Rondônia. 

 

 

2.2 Estudos Epidemiológicos 

Estudos epidemiológicos e moleculares apontam que existem nove genótipos do 

VHB (A- I) com distribuição geográfica distinta. Na América Latina a prevalência do vírus é 

alta, principalmente entro os povos indígenas da região amazônica, com maior prevalência do 

genótipo F (PARANÁ E ALMEIDA, 2005; ALVARADO-MORA E PINHO, 2013).  

Em um estudo de revisão, foi identificado que a diversidade genotípica está 

associada com diferentes prognósticos, como a gravidade da doença no fígado dos pacientes 

em diferentes populações. Essa última afeta o padrão de distribuição genotípica, introduzindo 



20 

 

diferentes genótipos daqueles encontrados em populações indígenas (ALVARADO-MORA e 

PINHO 2013).  

Alguns estudos apontam a existência de uma relação da ‘Hepatite Fulminante de 

Lábrea’ como uma infecção conjunta do genótipo F do VHB com o genótipo III do VHD 

(VIANA et al., 2005; PARANÁ et al., 2008). Assim, a população indígena da Região 

Amazônia, encontra-se susceptível a esta doença, por possuir alta endemicidade do VHB, e 

apresentar também o genótipo F (COSTA; KIMURA, 2012; MELLO et al., 2013). 

Na região Norte, um tipo de hepatite com características clínicas muito específicas 

foi descrito na literatura desde 1973 por Bensabath e Boshel. Os autores identificaram a 

presença do Antígeno Austrália em populações do interior da Amazônia brasileira que eram 

acometidas pela doença popularmente chamada de ‘Febre Negra de Lábrea’ ou ‘Hepatite 

Fulminante de Lábrea’. Trata-se de um tipo de hepatite grave, com prognóstico na maioria das 

vezes fulminante e fatal. A febre possui nome do município em que teve o registro do 

primeiro caso, o município de Lábrea-AM, ficando famosa por causar óbito em quase toda a 

população ribeirinha da região que tinha febre e hemorragias (FONSECA, 2004). 

A ‘Hepatite Fulminante de Lábrea’ é causada pela coinfecção ou superinfecção do 

VHB e Vírus da Hepatite Delta (VHD) (RIZZETO et al., 1977). 

Um estudo de soroprevalência da Hepatite A e Hepatite B realizado em quatro 

centros no Brasil (Norte, Nordeste, Sul e Sudeste) identificou a prevalência global de infecção 

passada  pelo VHB (anti-HBc) de 7,9%. Essa prevalência ocorreu com distribuição distinta 

entre as regiões estudas e mostrou maior prevalência em classes socioeconômicas baixas 

(CLEMENS et al., 2000).  

Ainda nesse estudo foram encontradas alta prevalência de anti-HBc na região Norte 

(21,4%), intermediária no Sul (7,6%) e Sudeste (5,5%); e baixa no Nordeste (1,2%). Os 

autores sugerem que no Brasil a forma mais comum de transmissão é a perinatal, seguida da 

sexual, devido à alta soropositividade (3,1%) de anti-HBc em crianças <1 ano em todo o país, 

triplicando essa taxa em adolescentes, principalmente na região Norte (CLEMENS et al., 

2000). Com a importância da transmissão perinatal e sexual no Brasil, os lactentes e 

adolescentes são os grupos de maior risco para infecção pelo VHB, e devem ser alvos 

prioritários da vacinação contra o VHB (CLEMENS et al., 2000). 

Os estudos sobre a Hepatite B em populações indígenas analisam em sua maioria a 

soroprevalência de marcadores de infecção pelo VHB. Eles são baseados na presença do 

HBsAg no sangue na infecção aguda ou crônica, e também pode ser analisada a presença do 

AntiHBc que marca infecção passada ou exposição ao vírus.  
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Durante a construção da revisão bibliográfica para esta dissertação foram consultadas 

diferentes fontes, seja digital como, a Biblioteca Virtual em Saúde e PubMed, ou impressa tal 

como  livros em bibliotecas, que apresentavam dados de prevalência do VHB em populações 

indígenas por meio da identificação sorológica do HBsAg(infecção crônica) e Anti-Hcb Total 

(infecção passada), publicados desde 1990. Na busca foram utilizadas as seguintes palavras-

chave em inglês: "indigenous population", "health indigenous peoples", "south american 

indians", "indigenous people",  "indigenous peoples", "indigenous health" e “hepatit*”. A 

distribuição das prevalências nas unidades federadas do país são apresentadas nos mapas 3 e 

4.  

 

Mapa 03: Prevalência de HBsAg nos Povos Indígenas do Brasil, segundo Unidade da 

Federação. 

 

 

Fonte: Confecção de própria autoria em fevereiro de 2015. 

 

A revisão aponta para a concentração de estudos de soroprevalência do VHB em 

povos indígenas da região Norte do Brasil, marcada por uma alta  prevalência do HBsAg, 

mais especificamente na região Amazônica. Entretanto, as diferenças entre as regiões não 

foram analisadas. Há variações de prevalência de HBsAg de 0% entre os Jamamadi, 
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Kanamari, Deni e Kulina a 20,6% entre os Paumari, no estado do Amazonas (BRAGA et al., 

2001); 1,1% na aldeia Xingú e 5,4% na Apyterewa no estado do Pará (NUNES et al., 2007). 

Na região Centro-oeste foram identificadas prevalências de 1% entre os Caiabi e 6,9% entre 

os Txucurramãe no Mato Grosso (AZEVEDO et al., 1996). 

A distribuição geográfica da presença do marcador sorológico antiHBc total pode ser 

observada no Mapa 04. Este mapa aponta maior concentração da prevalência de anti HBc na 

região Norte do país.  

 

Mapa 04: Prevalência de antiHBc-Total em populações indígenas do Brasil, segundo Unidade 

da Federação. 

 

 

Fonte: Confecção de própria autoria em fevereiro de 2015. 

 

Observa-se nos mapas anteriores (03 e 04) que nas populações indígenas fora da 

região Norte do país a soroprevalência de marcadores para o VHB são notavelmente 

inferiores quando comparadas às prevalências desse marcador sorológico na população 

indígena do Norte. Esta observação também foi relatada por Aguiar e colaboradores (2002) 

em um estudo soro epidemiológico para os vírus da Hepatite B e C em 312 indivíduos 
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indígenas de 1 a 65 anos de idade, residentes no Mato Grosso do Sul. AGUIAR et. al (2002) 

identificaram baixa prevalência de marcadores da hepatite B e C, sendo que das amostras 

analisadas, 2,2% foram positivas para anti-HBc. Além disso, 13,6% das amostras positivas 

para anti-HBs, e este resultado pode estar relacionado aos resultados das ações de imunização 

na área. 

Resultado semelhante foi encontrado entre os Kaingang no Paraná, também região Sul 

do Brasil. Não foi identificado portador crônico na amostra analisada, mas  foi identificado 

uma taxa de infecção passada (anti-HBc total) de 15,42%, o que demonstra a exposição dessa 

população ao VHB (FERREIRA et al., 2006).  

Na região Nordeste do Brasil foi realizado estudo soro epidemiológico para as 

hepatites B e C em grupos indígenas do estado de Alagoas. Nesse estudo foram identificados 

percentuais de 3,57% de HBsAg e de 30,95% de Anti-HBc entre os Karapotó, e ainda, 

respectivamente 1,72% e 6,92% nos Kariri-Xocó, caracterizando-os como de endemicidade 

intermediária e baixa (VILELA; SILVA,1999). Não foram identificados estudos 

epidemiológicos sobre Hepatite B em povos indígenas da região Sudeste. 

Os aspectos históricos, antropológicos e ecológicos facilitam a circulação desse vírus 

em populações indígenas, corroborando para que haja uma prioridade de ações do programa 

de vacinação contra a Hepatite B nas áreas ondes estes povos estão localizados, por serem em 

sua maioria, áreas endêmicas do vírus (BRAGA, 2001).  

Dentre os estudos que apontam alta soroprevalência de marcadores para o VHB em 

indígenas da região amazônica brasileira, foram identificadas menores prevalência do VHB 

em grupos que possuem menor contato com populações não indígenas (COSTA; KIMURA, 

2012). Outros estudos sugerem que a introdução do VHB, e a propagação do mesmo, ocorram 

devido a diferentes fatores como: a localização em áreas de fronteiras com países vizinhos; as 

transformações do meio ambiente; e aos fatores geográficos e epidemiológicos que possam 

facilitar a disseminação do vírus nos povos indígenas em locais de maior contato e dificultar a 

disseminação nos povos mais isolados (FERREIRA et al., 2006; BRAGA et al., 2001; 

COSTA; KIMURA, 2012).   

Em estudo soroepidemiológico em quatro grupos indígenas da região Amazônica 

(Gavião, Suruí, Zoró e Xavantes) identificou-se que a hepatite B nestas populações 

provavelmente foi adquirida no início da infância com um curso predominantemente 

subclínico. Os autores explicam que existe um “complexo de práticas culturais que aumentam 

a probabilidade de transmissão do VHB”, já que os grupos realizam práticas culturais, como: 

rituais com sangrias, escarificação e tatuagem, ou ainda, pela troca de alimentos processados 
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por via oral, entre outros. Para os pesquisadores pode existir uma interação entre fatores 

socioculturais e ambientais, relacionados à epidemiologia da transmissão do vírus em povos 

indígenas da Amazônia (COIMBRA JÚNIOR et. al., 1996:1739).  

O VHB é altamente endêmico na Bacia Amazônica, mas VHD é restrito ao Oeste da 

Região amazônica, conforme apresentado por Viana e colaboradores (2005) que confirmam a 

alta prevalência de infecção pelo VHB e VHD no estado do Acre. Os autores encontraram 

soroprevalência de 3,3% de HBsAg e 61,5% de anti-Hbc, 31,2% de anti-HBsAg, e ainda, 

1,7% de marcadores para VHD na amostra, com diferentes distribuições nos municípios 

estudados. As associações encontradas para o VHD foram: ser de alguma etnia indígena, 

baixa escolaridade, antecedentes de hepatite viral aguda, histórico de malária, sexo masculino, 

histórico de tatuagem, e idade mais avançada. 

Foi confirmado o caráter endêmico do VHB e VHD em populações indígenas do 

estado do AM, por meio da identificação de alta soroprevalência de infecção por tais vírus em 

7 grupos indígenas residentes nas margens dos rios Purús, Juruá e Madeira. A prevalência 

geral de infecção passada foi de 54,5% de anti-HBc total nos 688 indivíduos estudados e de 

portador crônico foi de 9,7% de HBsAg, com variações importantes entre diferentes etnias, 

até mesmo entre grupos que residem em uma mesma aldeia (BRAGA et al., 2001). 

Identificou-se uma “diferença marcante intergrupo, com baixo potencial de 

infectividade, transmissão marcada em idades precoces, curso subclínico da doença, 

transmissão familiar, e pouca importância da transmissão vertical do VHB nestas 

populações”. Os prováveis fatores de risco que tiveram associação entre a presença de 

infecção presente ou passada pelo VHB foram história de hepatite na família e história de 

icterícia (BRAGA et al.,2001). 

No Parque do Xingu o contato com o VHB ocorre também de forma precoce. A via 

de transmissão parece não ocorrer no período perinatal, como em outras áreas de alta 

endemicidade e, sim ocorrer de forma horizontal, principalmente entre os familiares, nos 

primeiros anos de vida (AZEVEDO et al., 1996).  

Apesar da escassez de estudos sobre as formas de transmissão predominantes na 

região amazônica, “estima-se que a transmissão mãe-filho possa contribuir para a manutenção 

dessa endemia” (KIESSLICH et al., 2003). Neste sentido, os autores realizaram um inquérito 

soroepidemiológico e molecular do VHB em gestantes no interior do estado do AM, 

identificando que a prevalência de marcadores sorológicos de infecção, ou de exposição ao 

VHB é bastante heterogênea, com áreas de baixa, média e elevada endemicidade. A 
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prevalência geral foi de 3,2% para HBsAg e de 38,3% para anti-HBc (KIESSLICH et al., 

2003). 

Além disso, foi identificado que 40,6% das gestantes foram positivas para o anti-

HBsAg, apesar de 73,8% destes apresentarem concomitantemente o anti-HBc, indicando 

imunidade após exposição natural. Os autores sugerem que a amostra deste estudo inclui 

indivíduos vacinados a partir do início da campanha em 1989, já que o marcador anti-HBs foi 

predominante entre as gestantes mais jovens. Como a presença de HBsAg não variou com a 

idade e teve alto percentual de gestantes HBsAg e ou anti-HBc, os resultados podem sugerir 

que a vacinação na coorte de gestantes jovens ocorreu tardiamente, não evitando a evolução 

crônica das infecções na primeira infância (KIESSLICH et al., (2003).  

Esse ponto revela vulnerabilidade à infecção pelo VHB da população amazônica, 

apesar da disponibilidade da vacina pelo Programa Nacional de Imunização (PNI) em 

momentos precoces da vida. É importante salientar que o não controle da transmissão vertical 

ocorre provavelmente por falhas na execução dos programas de imunização. 

 

 

2.3 Vacina contra o VHB 

A vacinação contra o VHB tem como objetivo prevenir a infecção aguda, crônica e 

suas consequências, tais como a evolução para cirrose e hepatocarcinoma (Mahoney, 1999). 

Além disso, reduz os reservatórios de indivíduos infectados, que são capazes de transmitir a 

doenças para indivíduos susceptíveis. Por meio da imunização iniciada em recém-nascidos, 

interrompe-se a cadeia de transmissão evitando a transmissão vertical, que ocorre 

normalmente durante ou após o parto de mães HBsAg positiva (Kiesslich et al. 2003).  

As vacinas são constituídas por produtos que contêm o antígeno de superfície 

(HBsAg) purificado através de engenharia genética. Podem ser utilizadas em qualquer idade, 

de preferência nas primeiras 12 horas de vida, independente de ter ou não o conhecimento do 

estado sorológico da mãe. A via de administração é a intramuscular, na região deltoide e, em 

crianças pequenas, no vasto lateral da coxa. Não deve ser aplicada na região glútea, pois esse 

local está associado à baixa imunogenicidade, em adultos (BRASIL, 2008).   

Em 1991 a OMS recomendou a imunização de todas as crianças e destaca algumas 

estratégias para o controle da Hepatite B no mundo através da imunização contra a hepatite B 

(OMS, 2009): 

- A vacinação universal das crianças dentro de 24 horas após o nascimento; 

- A imunização completa de bebês por programas de imunização de rotina; 
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- Atualização da vacina em coortes não imunizadas; 

- Monitoramento da cobertura da vacina;  

- E, avaliar o impacto da imunização. 

Um bom sistema de vigilância precisa ser capaz de fornecer dados sobre cobertura e 

a tendência da incidência da doença aguda ou crônica da hepatite B. A eliminação da 

transmissão do VHB e a incidência de novas infecções pelo vírus é uma meta viável, mas para 

tal é necessário à implementação otimizada do programa de vacinação contra a hepatite B na 

rotina de todos os países (BONANNI et al., 2003). 

A Aliança Global para Vacinas e Imunizações foi criada no ano 2000, com o objetivo 

principal de salvar as vidas de crianças e a proteger a saúde da população humana, facilitando 

o acesso à imunização (particularmente contra o VHB) em países pobres. Com a sua criação, 

o número de países que ofereciam a vacina contra hepatite B passou de 20 em 1991 para 154 

em 2002. No entanto, 37 milhões das 132 milhões de crianças nascidas a cada ano, não 

receberam o esquema básico de vacinação originalmente estabelecido no Programa 

Expandido de Imunização (PEI), sendo que destas 25 milhões viviam em países mais pobres 

(BONANNI et al., 2003). 

Até o ano de 2014 a vacina contra o VHB foi introduzida em 184 países, e estima-se 

que a cobertura global com três doses da vacina em crianças é de 82%, enquanto que em 1990 

a cobertura era de 1%. (OMS, 2015). 

Nos países onde a vacinação foi implementada têm-se observado a redução da 

prevalência do VHB. Entretanto permanece alta em populações de maior risco e em países, 

onde a transmissão vertical e horizontal intradomiciliar não têm sido controlada (BRASIL, 

2008).  

Para a ocorrência de uma imunidade efetiva contra a infecção do VHB o MS no ano 

de 2008 através do (PNI) recomendava, um esquema completo de três doses (0, 1 e 6 meses) 

em recém-nascidos com peso >2.000g e/ou nascimento com > 34 semanas de idade 

gestacional, sendo: a primeira dose, considerada em tempo oportuno, ao nascer (Dose 0), 

preferencialmente imediatamente após o parto ou nas primeiras 12 horas de vida; a segunda, 

com 1 mês após a primeira dose, com um intervalo mínimo de um mês; e a terceira, com 6 

meses após a primeira dose, com um intervalo mínimo de dois meses da última dose 

(BRASIL, 2008)  

São indicadas 4 doses no esquema vacinal quando o recém-nascido nasce com peso ≤ 

2.000g e ou nasce com idade gestacional ≤ 34 semanas. Caso ocorra atraso na aplicação, é 



27 

 

necessário completar as três doses ou quatro doses, não sendo necessário reiniciar o esquema 

(BRASIL, 2008:67).  

Na dose ao nascimento deve ser feita a vacina monovalente anti-hepatite B e pode 

ser ofertada juntamente com a vacina BCG, porém em sítios diferentes de aplicação 

(BRASIL, 2008).  

As vacinas combinadas foram desenvolvidas com o objetivo de diminuir a 

quantidade de injeções em um mesmo momento, contendo assim um maior número de 

antígenos capazes de estimular resposta imunológica contra mais de um agente infeccioso. 

Além da facilidade na administração, as vacinas combinadas reduzem a dor, o medo nas 

crianças, o número de ida aos serviços de saúde, assim como a redução de custos dos 

imunobiológicos e da logística operacional no armazenamento, transporte, quantidades de 

seringas e agulhas (BRASIL, 2012). 

Neste sentido, foi introduzida a vacina Pentavalente em junho de 2012 que contém 

de forma combinada a vacina adsorvida difteria, tétano, pertussis, hepatite B (recombinante) e 

Haemophilus influenzae tipo b, com isso ocorreram mudanças no calendário de vacinação. 

Assim, os lactentes que já receberam a primeira dose da vacina contra a Hepatite B ao 

nascimento passaram a receber posteriormente as três doses da vacina pentavalente (Informe 

técnico da introdução da vacina Pentavalente) (BRASIL, 2012).  

Assim, as crianças nascidas após junho de 2012 devem receber 4 doses da vacina 

contra a hepatite B, sendo a dose ao nascer com a vacina monovalente contra Hepatite B e as 

demais com a vacina combinada Pentavalente. Porém, este estudo considerará as normas 

técnicas do MS no ano de 2008, o que não implicará nas análises e nos resultados deste 

estudo, já que o INSNPI foi realizado em 2008/2009, anteriormente as modificações do PNI.  

 A OMS ressalta que para assegurar que todas as crianças recebam a primeira dose 

nas primeiras 24 horas após o seu nascimento e obter uma cobertura elevada da vacina contra 

hepatite B é necessário implementar ações programáticas específicas, tais como:  

- Aumentar o número de crianças nascidas em instalações próprias e assistidas por 

equipes de profissionais de saúde treinada;  

- Garantir que exista articulação entre a coordenação de imunização e os serviços de 

saúde materna;  

- E ainda, ações de promoção da saúde destinadas aos profissionais de saúde e 

cuidadores que os conscientizem sobre a importância de administrar a vacina contra o VHB 

dentro das primeiras 24 horas de vida da criança (OMS, 2009). 



28 

 

O MS explica que “No início da vida, pode acontecer à transmissão perinatal, sendo 

que a transmissão de mãe para filho (transmissão vertical) pode ocorrer durante o parto ou, 

mais raramente, por transmissão transplacentária” (Brasil, 2008:58). A transmissão mãe-filho 

está relacionada à infectividade do vírus na mãe, marcada pela presença do HBeAg. O risco 

de transmissão no período perinatal é de 70 a 90%, se a mãe é positiva para este marcador e se 

não tiver recebido nenhum tipo de intervenção profilática. Caso a criança não tenha se 

infectado nesse período, existe uma grade possibilidade de adquirir a infecção nos primeiros 

cinco anos de vida, pela transmissão horizontal (BRASIL, 2008:43). 

Segundo Yoshida et al. (2005:1720), “a transmissão vertical ocorre normalmente 

durante ou após o parto. A vacinação neonatal tem alta eficácia protetora (95%) e a passagem 

transplacentária do VHB é muito rara”.  

A vacinação universal nos recém-nascidos para combater a infecção pelo VHB foi 

objeto de debate entre os pediatras nos EUA (FREED et al., 1993). Eles expressavam 

preocupações sobre o custo efetividade da vacinação de crianças (GANIATS, 1993). Alguns 

acreditavam que uma estratégia efetiva seria vacinar os adolescentes. No entanto, após 

analisarem a relação custo eficácia demonstraram que a vacinação de rotina em lactentes foi à 

melhor estratégia em comparação à vacinação em adolescentes para prevenir a transmissão do 

VHB nos EUA tanto na perspectiva da Saúde Pública quanto econômica. Ocorre um benefício 

adicional da prevenção da transmissão na primeira infância, devido ao potencial de prevenção 

de que crianças se tornem portadores crônicos do vírus (MARGOLIS et al., 1991). 

Quando se oferece a imunoglobulina em conjunto com a vacina contra o VHB em 

recém-nascidos de mães portadoras de VHB, ocorre redução da transmissão do VHB, 

entretanto essa prática não é amplamente utilizada em todos os países devido às despesas, 

principalmente com infraestrutura. Em um estudo de revisão concluiu-se que entre os recém 

nascidos de mães HBeAg positivo que foram tratados com a combinação da vacina com a 

imunoglobulina humana anti-hepatite B logo após o nascimento, tiveram 79-98% de eficácia 

protetora na prevenção da infecção crônica do VHB. Entre as que usaram somente a vacina 

após o nascimento a eficácia protetora foi de 65 a 91 %, o que demonstra que a vacina isolada 

no primeiro dia de vida também tem um bom resultado. Além disso a diferença entre os dois 

não foi significativa nos estudos realizados (MAHONEY, 1999). 

Os estudos de Poovorawan e colaboradores (1992) demonstraram que a vacina 

utilizada sozinha tem eficácia na prevenção da transmissão perinatal em neonatos com alto 

risco de infecção, filhos de mães portadoras do HBsAg e HBeAg. Nesse estudo o efeito 

protetor foi semelhante nos quatro grupos que receberam a vacina com esquemas de três (0,1, 
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e 6 meses) ou quatro doses (0,1, 2 e 12 meses) utilizada de forma sozinha ou combinada com 

a imunoglobulina. Não houve diferença significativa entre os grupos, e a proteção foi 

identificada (títulos de anti-HBs) até o final do estudo (8 anos). Os autores identificaram que 

somente 2,5% dos 243 neonatos tornaram-se portadores crônicos no primeiro ano de vida.  

Entretanto, em um estudo sobre a resposta imunológica de anti-HBsAg após a 

aplicação da vacina foi identificado que baixas doses da vacina sozinha parecem ser menos 

eficazes na prevenção da transmissão perinatal (ASSATEERAWATT et al., 1991). 

A escolha da estratégia depende, principalmente, do padrão de endemicidade da 

infecção pelo VHB de cada país, da capacidade do sistema de saúde para conduzir o rastreio 

do vírus na mãe durante o pré-natal, além das condições financeiras para administrar IGHB 

(CHEN et al., 2013). 

Hadler e colaboradores (1989) ao analisarem os efeitos do tempo das doses da vacina 

contra o VHB em indígenas da etnia Yucpa, identificaram que devido às dificuldades de 

logística, somente 32% tinham recebido a vacina conforme o tempo recomendado pelo 

programa (segunda e terceira doses em um mês e seis meses após a primeira, 

respectivamente). As doses tanto foram atrasadas (27% na segunda e 16% na terceira), como 

também adiantadas (4% na segunda e 31% na terceira). Noventa e oito por cento dos 

vacinados desenvolveram >10mUI antiHBsAg. Os autores concluíram que a resposta da 

vacina não é altamente dependente do momento da aplicação da segunda e terceira dose da 

vacina e que pequenas alterações no momento da dose, como por exemplo, integrar com outra 

vacina não afetam a boa resposta da vacina, mas que o início da primeira dose é essencial.  

Esta é uma importante descoberta, principalmente, para países em desenvolvimento, onde 

podem ocorrer problemas na entrega da vacina. 

 

 

2.4 Estudos pós-vacinais 

Apesar da oferta da vacinação contra o VHB ocorrer no Norte do Brasil há mais de 

20 anos, estudos epidemiológicos apontam que esse vírus continua sendo um problema de 

Saúde Pública nos Povos Indígenas, devido à alta prevalência de marcadores sorológicos do 

vírus nessas populações (BRAGA et al., 2012; NUNES et al., 2007). 

Em comunidades indígenas do estado do Pará, em nove anos de implantação da 

vacina contra o VHB foi observado em 2004, uma redução acentuada de infecção prévia pelo 

VHB na faixa etária de 1- 14 anos, havendo um deslocamento da infecção para as faixas mais 

elevadas em comparação ao inquérito realizado nos mesmos locais em 1995. Na aldeia 
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Apyterewa os  portadores de HBsAg eram indivíduos acima de dez anos de idade, e acima de 

vinte anos na Aldeia do Xingú, demonstrando uma maior importância da transmissão 

horizontal e sexual do que a transmissão vertical em tais populações. Tais resultados podem 

ser consequências das ações de vacinação, e tem protegido crianças nascidas em anos mais 

recentes e, diminuindo com isso, a transmissão vertical e horizontal na infância (NUNES et 

al., 2007). 

Entretanto, em relação ao perfil vacinal dos menores de um ano nas aldeias Xingú e 

Apyterewa, os autores identificaram: 

“baixa prevalência de anti-HBs+ isolado nos menores de um ano de idade, 

reforçando a necessidade de reavaliar o programa de vacinação contra hepatite B, 

nas aldeias investigadas, com o objetivo de melhorar a cobertura vacinal, 

principalmente entre as crianças menores de um ano de idade” (Nunes, et al. 2007). 

 

Nesse sentido, no estudo fica evidente que coortes de nascimento que já deveriam ter 

recebido a vacina contra o VHB, disponível pelo PNI, continuam susceptíveis para a infecção 

do VHB. 

Onze anos após a introdução da vacina contra o VHB, foi realizado um inquérito 

populacional em todas as idades, para identificar a prevalência do VHB e VHD, no município 

de Lábrea –AM. Nesse estudo, identificou-se uma redução significativa de pelo menos cinco 

vezes da prevalência de portadores crônicos do HBsAg na comunidade, com o risco relativo 

de aproximadamente quatro vezes menor, de ser portador de hepatite crônica dos vacinados 

em relação aos não vacinados. Entretanto, os autores encontraram falhas vacinais na proteção 

de indivíduos susceptíveis com doses em atrasos e esquemas incompletos da vacina contra 

hepatite B, e ainda uma endemicidade intermediária devido a positividade de 3,3% de HBsAg 

(BRAGA et al., 2004).  

Um estudo de epidemiologia molecular em 2009-2010 em grupos indígenas que 

habitam as áreas próximas aos rios Curuçá e Itaquaí no Vale do Javari do estado do 

Amazonas identificou prevalência do VHB-DNA S-gene de 51,1% (92/180). A idade média 

foi inferior a 23 anos. Além disso, identificou-se alta prevalência de VHB-DNA de 75% 

(15/20) em mulheres grávidas o que demonstra a possibilidade de transmissão vertical 

(COSTA; KIMURA, 2012). Tal fato corrobora a necessidade de medidas de controle e 

prevenção mais efetivas, principalmente através das ações de imunização de rotina em 

gestantes e recém-nascidos.  

Dezenove anos após o início da vacinação na região de Lábrea-AM, um inquérito 

sorológico de base populacional identificou que 52,1% (95% IC 49.6-54.7) dos entrevistados 

foram positivos para o anti-HBc e 6,2% (95% IC 5.1-7.6) de HBsAg positivo. Além disso, a 
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análise multivariada, captou uma associação inversa entre a infecção (anti-HBc total) pelo 

VHB e vacinação (OR: 0,62; 95% IC 0.44-0.87). A presença do HBsAg+ também apresentou 

associação inversa com a vacinação (OR 0,43 IC 95% 0,27-0,69). Entretanto, dentre os 

indivíduos HBsAg positivos encontrados no estudo de Braga et al., (2012) foi encontrada uma 

prevalência de 20,4% de HBeAg+ com uma idade média de 11 anos, o que sugere ainda 

existir uma maior vulnerabilidade para a infecção na infância (BRAGA et. al., 2012:14-15).  

Neste sentido, os autores acima apontam que poderia ter sido alcançado um resultado 

melhor através das estratégias de vacinação, pois “houve uma alteração muito pequena no 

padrão epidemiológico da distribuição VHB nesta região”. Além disso, o risco de infecção 

dos não vacinados pode estar relacionado a uma falha na entrega de vacina para a população 

em risco, mesmo com a vacina tendo apresentado uma proteção importante entre os 

indivíduos vacinados. Assim, as estratégias de vacinação devem ter como foco grupos de 

risco específicos, como recém-nascidos de mães HBsAg positivo e adolescentes (BRAGA et 

al., 2012). 

Os recursos do SUS para a vacina e a imunoglobulina não são usados amplamente 

em todo o território nacional, sobretudo em áreas onde há falta de profissionais treinados 

(PARANÁ et al., 2008). Assim a Região Norte, onde há escassez de profissionais, de serviços 

de saúde e dificuldades de acesso, se torna um local mais difícil para ações da prevenção e 

tratamento, ocasionando um difícil controle da doença nessa região.  

Apesar da disponibilidade e efetividade de uma vacina contra o VHB, além das 

recomendações de vacinação nos programas de vacinação, as ações não têm sido tão efetivas 

em áreas indígenas até mesmo de outros países. Essa realidade foi apontada na avaliação da 

Austrália sobre o seu programa de imunização para populações indígenas e apresentada em 

um relatório do Centro Nacional de Imunização Pesquisa e Vigilância das Doenças 

imunopreveníveis. Neste trabalho foram avaliadas a carga de doenças imunopreveníveis e a 

cobertura de vacinação em populações indígenas da Austrália. Foi destacado que em geral 

ocorrem problemas de entrega da vacina dos indígenas deste país (MENZIES; MCINTYRE 

2006).   

A presença de marcadores sorológicos de infecção e de imunização para o VHB foi 

investigada em uma coorte de nascimento de crianças indígenas no norte da Austrália entre 

1981 a 1985, onde possui a maior concentração de aborígenes nesse país. As ações de 

imunização naquele país iniciaram-se em 1980, assim esperava-se que nessa coorte houvesse 

uma alta proteção contra a infecção pelo VHB. No entanto, os autores identificaram que 

somente 44% de 235 das crianças nascidas neste período foram totalmente vacinados; cento e 
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onze indivíduos (47%) da coorte não recebeu nenhuma vacina contra Hepatite B. Além disso, 

mais de 90% dos vacinados incompletamente foram infectados com o vírus da hepatite B e 

26% deles eram portadores do VHB (MALCOLM et al., 2000). 

Em avaliação do impacto da vacinação contra o VHB também no Território Norte da 

Austrália foi identificada soroprevalência de marcadores do VHB em gestantes que realizaram 

o pré-natal no período de julho de 2002 a junho de 2004 e que tinham resultado de teste 

HBsAg disponível no Sistema de Coleta de dados de Nascimentos. Dentre as 1061 mulheres 

analisadas, 33 (3,1%) foram positivas para HBsAg, destas 29 (88%) eram indígenas. As 

mulheres indígenas positivas, 5,5% tinham idade entre 15-40 anos de idade. Identificou-se 

que aquelas mulheres que possuíam entre 15-19 anos são responsáveis por aproximadamente 

15% dos nascimentos, e poderiam ter sido alvo da campanha de vacinação em 1998, que tinha 

como alvo crianças de 6-16 anos de idade (WOOD et al., 2008). 

Entretanto, foi identificada menor prevalência de HBsAg entre na população com 

idade de 15 a 19 anos(4,8%), em comparação ao grupo de 20-30 anos (6,4%-6,7%), e isto 

pode ter sido resultado da vacinação iniciada em 1990 (WOOD et al., 2008). 

 

 

2.5 Programa Nacional de Imunização (PNI) 

 

A vacinação é considerada uma das maiores conquistas em Saúde Pública do século 

XX e tem contribuído para a redução da morbimortalidade infantil (OMS, 2009). O PNI foi 

criado em 1973 em busca do controle da transmissão de doenças infectocontagiosas e da 

redução da mortalidade infantil, pois na época juntamente com as doenças carenciais eram a 

principal causa de óbitos no período pós-neonatal (BRASIL, 2003). 

A utilização de vacinas pode prevenir ou até eliminar doenças que afetam a 

morbimortalidade de crianças, como o que ocorreu com a varíola já erradicada, mas que 

causou aproximadamente 300 milhões de óbitos em todo o mundo no século passado 

(BARBARA; PEREIRA, 2013). 

O PNI viabiliza vacinas para todos os brasileiros, em todo o território nacional, até 

mesmo em áreas de difícil acesso e, apesar das dificuldades operacionais, tem contribuído 

para a redução das desigualdades regionais e sociais em saúde. Atuou na eliminação da 

poliomielite no Brasil, controle de outras doenças imunopreveníveis tais como: sarampo, 

tétano neonatal, difteria, tétano acidental, coqueluche, etc. Além disso, o programa se 

organiza para alcançar a cobertura universal e uniforme em todo o território nacional. 
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Desenvolve ações de vacinação de rotina nas salas de vacinas das unidade básicas de saúde e 

ações de campanhas de vacinação que extrapolam os muros das salas de vacinas para ampliar 

as coberturas para os diferentes grupos (BRASIL, 2003). 

O PNI é conhecido internacionalmente como um dos maiores programas públicos de 

imunização, principalmente por incluir todas as pessoas em todo o território brasileiro, e 

ainda, possuir resultados e avanços notáveis no controle e erradicação de determinadas 

doenças infectocontagiosas (BRASIL, 2003). Entretanto, ocorrem heterogeneidade na 

cobertura das vacinas (DOMINGUES et al., 2012). Com isso muitas crianças ficam 

susceptíveis, determinando um risco para a introdução e manutenção das doenças 

imunopreveníveis. 

Apesar das altas coberturas mantidas desde a década de 90, o PNI tem como 

principais desafios manter altas as coberturas vacinais para as vacinas antigas e atingir as 

metas de coberturas para as novas vacinas, além do alcance da alta homogeneidade de 

cobertura de todas as vacinas do programa (DOMINGUES et.al. 2012). 

Em relação à vacina contra o VHB, o MS em 1989 optou por introduzir a vacinação 

contra a Hepatite B sob a forma de campanhas para crianças menores de um ano, no 

município de Lábrea, estado do AM. Essa medida foi tomada porque o município possuía, e 

ainda possui, alta prevalência de marcadores sorológicos do VHB, além do alto número de 

registro de casos de superinfecção e coinfecção pelo VHD (BENSABATH, BOSHEL, 1973; 

NUNES et al., 2007; BRAGA et al., 2012).  

Posteriormente a vacinação foi ampliada como rotina para outras idades e para outros 

estados e municípios (Apêndice I). Atualmente a vacinação está disponível para todas as 

pessoas com menos de 49 anos, e também, para pessoas com condições específicas que as 

tornam vulneráveis à infecção pelo VHB, como por exemplo, pessoas que fazem hemodiálise, 

profissionais de saúde, homossexuais, entre outros (BRASIL, 2014). 

No Brasil, desde o ano de 2010, os povos indígenas possuem oficialmente um 

calendário de vacinação diferenciado dos não indígenas, como forma de reconhecimento das 

especificidades étnicas e culturais desses povos em diferentes situações de vulnerabilidade em 

que são expostos. As vacinas oferecidas têm por objetivo proteger esse grupo o mais 

precocemente possível (BRASIL, 2014). Destaca-se que em relação à vacina contra o VHB 

não há diferenças entre o calendário de vacinação indígena e não indígena.  
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2.6 Cobertura Vacinal (CV) 

 

A vacinação é um método altamente viável porque possui melhor resultado em 

termos de custo-benefício. O gasto com vacinação é inferior ao gasto com pessoas infectadas 

por doenças imunopreveníveis, isso ocorre devido aos gastos com acompanhamento da equipe 

de saúde, medicação internação, exames, e ainda a possibilidade de sequelas ou morte (Kao et 

al. 2015).   

A cobertura vacinal é um dos indicadores dessa ação e permite mensurar a proporção 

de pessoas vacinadas. O conhecimento preciso desse indicador é essencial para a Vigilância 

Epidemiológica, porque possibilita à identificação de pessoas susceptíveis as doenças 

imunopreveníveis e, com isso planejar ações para eliminar bolsões de susceptíveis, evitando 

surtos por estas doenças (MORAES; RIBEIRO, 2008). 

Existem dois tipos de métodos de análises de cobertura vacinal, o método 

administrativo e o estatístico. O método administrativo utiliza dados de produção das salas de 

vacinação, preenchidos por profissionais da equipe de enfermagem e repassados ao setor 

responsável para inserir no SI-API. No numerador é utilizado o número de doses aplicadas de 

cada vacina, segundo faixa etária em um determinado ano. No denominador são utilizadas 

estimativas da população que se deseja calcular a cobertura vacinal nesse mesmo ano.  Esse 

método é mais utilizado, por ser de fácil acesso e baixo custo. Assim, muitos países, estados e 

regiões utilizam rotineiramente esse método, e no Brasil os dados para avaliação da cobertura 

vacinal podem ser obtidos pelo Sistema Informação Nacional do PNI (SI-PNI) (BRASIL, 

2001).  

Entretanto, no método administrativo existe a possibilidade da CV estimada não 

refletir a cobertura real, porque as informações são relativas às doses aplicadas, não se 

coletam informações individuais sobre a idade e o intervalo entre as aplicações, dificultando 

identificar os indivíduos susceptíveis. Além disso, os dados de produção estão sujeito a erros 

de registro (sub-registro, duplicidade de intervalos) e erros na estimativa da população, o que 

pode em geral levar a superestimação (MORAES; RIBEIRO, 2008). 

O método estatístico, por sua vez, é obtido através de inquéritos populacionais e tem 

como vantagem principal a certeza de que o numerador está contido no denominador 

(BRASIL, 2001; MORAES; RIBEIRO, 2008). Além disso, a realização de um inquérito 

domiciliar permite coletar informações socioeconômicas individuais e das famílias, constatar 

a data de administração de cada dose de vacina e o intervalo entre elas.  
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Neste sentido, os inquéritos domiciliares para avaliação da cobertura vacinal 

permitem conhecer a cobertura vacinal real, compará-la com a cobertura administrativa, 

identificar o acesso e adesão ao PNI, assim como as desigualdades sociais existentes na CV 

(MORAES; RIBEIRO, 2008). 

Em 1978 a OMS propôs a metodologia de amostragem por conglomerados para a 

realização de coberturas vacinais. Esse método foi incentivado pelo Programa Ampliado de 

Imunização (PAI) da OPAS para aplicação nos países das Américas, passando a ser 

desenvolvido até mesmo por estados e municípios (BRASIL, 2013).   

Os Inquéritos domiciliares são importantes instrumentos para monitorar de forma 

adequada os Programas de vacinação, e principalmente identificar crianças não vacinadas 

(susceptíveis) permitindo identificar disparidades inter e intrarregionais e corrigir 

desigualdades sociais existentes (YOKOJURA et al., 2013) 

Neste sentido, “A efetividade do Programa de Imunização pode ser calcula através da 

cobertura de vacinação e está condicionada ao sistema de saúde, pelo próprio programa de 

vacinação e pelas características da população” (MORAES; RIBEIRO, 2008:117). 

 

 

2.7 Fatores Associados à Cobertura Vacinal 

Estudos sobre análise da cobertura vacinal, seja pelo método administrativo ou 

estatístico apontam diferentes fatores que possam estar associados ao atraso da vacinação, ao 

esquema completo ou incompleto, a oportunidades da vacinação e, a evasão de doses de 

vacinas recebidas ou aplicadas. 

Segundo RIBEIRO (2005:6, apud CUTTS; OLIVE 2004) no capítulo sobre 

vacinação em países em desenvolvimento em “Vaccines”, conceituado livro sobre 

imunização, são destacados os principais fatores que interferem na vacinação, relacionados 

em 4 grupos, a saber: 

1. Serviço de saúde: distância, segurança/confiança, horário de funcionamento, 

presença de atendimento médico e tempo de espera. 

2. Comunicação e informação: conhecer o serviço e a vacinação, divulgação na 

mídia, envolvimento da comunidade. 

3. Características familiares: educação, tamanho da família, renda, migração e 

grupo étnico. 
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4. Atitude dos pais: experiência anterior com vacinação, rede social, percepção 

sobre a vacinação que envolve susceptibilidade e gravidade da doença, 

segurança e eficácia da vacina.  

Assim, os estudos epidemiológicos buscam identificar principalmente os fatores que 

interferem na probabilidade da vacinação. Identificam, sobretudo, grupos de risco com baixas 

coberturas em prol de estabelecer ações específicas para o acesso à vacinação nesses grupos e 

consequentemente diminuir as desigualdades de cobertura (RIBEIRO, 2005). 

Neste sentido, a cobertura vacinal é um indicador de acesso ao PNI e pode ser 

indicativo da efetividade do programa. Os fatores que interferem na cobertura vacinal, 

agrupam-se em três tipos de condicionantes (MORAES; RIBEIRO, 2008:115): “o sistema de 

saúde (política), o grau específico de estruturação das atividades relativas à vacinação 

(prestadores de serviços e organização) e os usuários”.   

No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), as ações de vacinação fazem parte do 

escopo das ações da Atenção Primária e tem como referenciais o princípio de Universalidade 

em que todas pessoas possuem o direito ao SUS e consequentemente as ações de vacinação e, 

no princípio de Equidade em que pessoas possuem necessidade diferentes (BRASIL, 1990). 

Assim, os recursos do SUS precisam reconhecer e garantir as diferenças em saúde dos 

diferentes grupos da população e atender as suas necessidades.  

A dificuldade de acesso ao programa em áreas mais pobres pode estar relacionada a 

falta de unidades básicas ou má distribuição das mesmas, não atingindo determinados grupos. 

Além disso, outros aspectos podem interferir no acesso desses grupos, tais como: distância 

entre residência e serviços, a existências de transporte público, conflitos territoriais, o horário 

de funcionamento, organização dos serviços, assim como a própria língua, no caso dos 

indígenas e imigrantes (BARATA; PEREIRA, 2013). 

Além desses fatores, Yokokura et al. (2013 apontam outros fatores também podem 

estar associados à não vacinação, tais como: baixa renda, residência em área rural, extremos 

de idade materna, maior número de filhos, maior ordem de nascimento, baixa escolaridade 

materna, trabalho fora do lar, maior número de moradores no domicilio, residência há menos 

de 1 ano na área, falta de conhecimento acerca das doenças imunopreveníveis (YOKOKURA 

et al., 2013). 

É provável que nas áreas onde sejam encontradas piores condições de vida o acesso 

ao programa ocorra de forma diferenciada de outras áreas  com melhores condições seja no 

município, estado, ou país,  produzindo com isso desigualdades. Neste sentido, os inquéritos 

domiciliares de avaliação da cobertura vacinal permitem estimar a real proporção de crianças 
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vacinadas, assim como, identificar associações e mensurar desigualdades existentes no acesso 

à vacinação (MORAES; RIBEIRO, 2008). 

As condições de vida inadequadas podem levar as mães a não vacinarem seus filhos, 

o que é mais frequente em mulheres de baixa renda e também com um número elevado de 

filhos. Autores evidenciaram que o atraso vacinal pode estar relacionado à impossibilidade de 

leitura do cartão da vacina por mães analfabetas (TERTULIANO; STEIN, 2011).  

Os estudos de desigualdade têm sido utilizados em saúde para identificar o estado de 

saúde, o perfil patológico da população e as desigualdades de acesso aos serviços de saúde. 

Fatores intrinsecamente relacionado com a política de saúde e com a estruturação e 

organização dos serviços (BARATA, 2006). Assim, é fundamental identificar crianças 

susceptíveis à doenças imunopreveníveis para levantar informações precisas e atuais sobre as 

barreiras que dificultam a implementação das metas do PNI (YOKOKURA et al., 2013). 

Em geral, os grupos populacionais desfavorecidos econômicos e socioculturalmente 

possuem menores coberturas vacinais. Tal fato pode ser compreendido como um aspecto da 

condição de vida que gera dificuldade no acesso a vacinação, pois nas áreas em que ocorre as 

piores condições econômicas podem ter menor oferta de serviço ou maior dificuldade em se 

obter esse tipo de intervenção (MORAES; RIBEIRO, 2008).  

Entretanto, parece que nas capitais brasileiras essa relação pode ser inversa. 

Existindo baixas coberturas em locais com melhor nível socioeconômico, como identificado 

no estudo de Barata et al. (2012). Este autor identificou, que crianças brasileiras vivendo nos 

setores censitários mais pobres e, em domicílios com o menor número de bens domésticos, 

tiveram taxas de vacinação iguais ou melhores do que aqueles que vivem em melhores 

condições económicas. 

Um estudo descritivo sobre atraso vacinal em crianças menores de 5 anos atendidas 

pela Estratégia Saúde da Família identificou que vacinas com esquema de três doses para a 

imunização completa, obtiveram maior percentual de atraso vacinal. A vacina contra VHB foi 

a quinta vacina mais atrasada entre seis vacinas analisadas (TERTULIANO; STEIN, 2011).  

No município de Salvador-BA foi realizado um inquérito domiciliar que visou 

estimar a cobertura das vacinas oferecidas pelo PNI na coorte de nascimentos do ano 2005. 

Na época da coleta de dados (2007-2008) as crianças tinham 18 a 36 messes de idade, com 

cobertura de doses válidas (recebidas) aos 18 meses estimada em 62,8% (IC95% :56,9-68,7). 

Em relação ao estrato socioeconômico identificou-se um gradiente na cobertura, diretamente 

proporcional ao aumento do nível socioeconômico. Tal fato indica um menor acesso ao 
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programa de vacinação das crianças, provavelmente de áreas mais pobres da cidade 

(BARATA; PEREIRA, 2013). 

Ainda em Salvador, as menores coberturas foram identificadas para a tríplice viral 

em todos os estratos, com exceção do estrato E, para o qual as menores coberturas registradas 

foram para as vacinas contra hepatite B (<90%) e Haemófilos Infuenzae do tipo B (<90%) 

(BARATA; PEREIRA, 2013). 

No inquérito vacinal da cobertura da vacina contra hepatite B, em capitais brasileiras, 

foi identificado que existem diferenças de cobertura. Como as vacinas são aplicadas em 

tempos relativamente próximos, mas no caso da hepatite B, o intervalo da segunda dose é 

diferente das demais vacinas como DTP e Pólio. No inquérito das capitais foi identificado que 

a cobertura da vacina contra hepatite B é inferior à da vacina contra DTP, os autores colocam 

que a diferença de cobertura entre essas vacinas em crianças menores de um ano, pode estar 

relacionada ao intervalo de doses (LUNA et al., 2009). 

No estudo de análise da cobertura vacinal de crianças menores de 12 meses de idade 

em São Luís no Maranhão foram identificadas baixas coberturas em esquemas de múltiplas 

doses e o atraso vacinal foi mais frequente para a terceira dose da hepatite B (40%). Além 

disso, identificou-se elevada proporção de doses inválidas para hepatite B e tetravalente, 

demonstrando possíveis falhas no agendamento ou indicação da dose correta dessas vacinas. 

As autoras não identificaram associação significativa entre escolaridade e aumento da 

cobertura e, explicam que talvez o nível de escolaridade não esteja mais interferindo na 

cobertura vacinal em São Luís, assim como em outros locais no país (YOKOKURA 

et.al.,2015). 

Um estudo descritivo, sobre vacinação de RN de risco em Cuiabá-MT identificou 

atraso vacinal em crianças nascidas com baixo peso (<2500g), assim apontam que essas 

crianças precisam ser cuidadosamente monitoradas, pois necessitam de cuidados especiais, 

sobretudo, no que se referem a vacina contra a hepatite B, que requer a padronização da 4ª 

dose (LOPES et al., 2013). O atraso vacinal específico da vacina contra hepatite B, também 

foi identificado para crianças baixo peso, em Papua Nova Guiné (WIESEN et al., 2016) e no 

Vietnã (MURAKAMI et al., 2008), sendo ambas identificadas como falsa contraindicação 

para a primeira dose após o nascimento.  

Em Buenos Aires também foi identificado menor cobertura para a vacina contra 

Hepatite B. O esquema de 3 ou 4 doses a depender do peso ao nascimento, somado ao maior 

intervalo entre as doses, pode impedir que um maior número de crianças complete todo o 

esquema da vacina contra hepatite B (DAYAN et.al. 2006).  
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A aplicação da primeira dose da vacina contra hepatite B no primeiro dia de vida 

requer uma demanda de pessoal e do próprio sistema de saúde, e por isso continuam sendo 

grandes desafios para o controle do VHB, principalmente em países em desenvolvimento 

(CLEMENTS et al., 2006). 

O custo incremental da primeira dose da vacina contra Hepatite B é o gasto adicional 

necessário para fornecer vacina contra VHB logo após o nascimento e diminuir a transmissão 

vertical. Os principais fatores que afetam a cobertura da oportunidade da dose logo após o 

nascimento, incluem práticas de acompanhamento da gravidez de base comunitária 

(MURAKAMI  et al., 2008). Tais práticas envolvem o pré-natal; as relações do programa de 

imunização com serviços privados de maternidade e grandes hospitais urbanos; e falsas 

contraindicações. 

No estudo realizado em Papua Nova Guiné as principais razões para a baixa 

cobertura da primeira dose em tempo oportuno da vacina contra hepatite B foram a falta de 

rede de frio e da vacina. Além disso, as deficiências na supervisão, má gestão de vacinas, a 

sensibilidade da comunidade, partos domiciliares e má gestão de dados também foram 

considerados obstáculos para o aumento dessa primeira dose (WIESEN et al. 2016).  

A falta de uma política para a oferta da dose oportuna, orientações escritas para a 

administração da vacina, falhas no estoque, vacinas em mau estado de conservação e falsas 

contraindicações também foram associadas a baixa cobertura de dose oportuna (CREATI et 

al., 2007, WIESEN et al., 2016). 

Com este estudo pretende-se identificar os fatores que condicionam a efetividade do 

PNI, no acesso de crianças indígenas <60 meses de todo o Brasil à vacina contra o VHB, 

através de uma análise multinível. Com isso, pretende-se diferenciar a importância das 

características no nível da aldeia, dos domicílios, dos serviços e dos indivíduos que possam 

ter associação com o recebimento desta vacina, identificando possíveis desigualdades 

existentes nesse acesso.  

Diferenças de cobertura vacinal identificadas devido a associação com algumas 

variáveis no nível de aldeia, podem expressar desigualdades no acesso a esse tipo de serviço 

e, se coloca como um desafio ao PNI.  Em busca da diminuição das diferenças sociais 

existentes, sobretudo em relação as desigualdades no acesso à vacinação é necessário que o 

programa dê conta de diminuir as desigualdades existentes seja de gênero, condições 

socioeconômicas, raça ou etnia ou de região geográfica, permitindo com isso a concretização 

do próprio SUS, da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde dos Povos Indígenas e do 

Programa Nacional de Imunização.  
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3 JUSTIFICATIVA 

 

A hepatite B é uma doença infecciosa transmissível por via sexual, da mãe infectada 

para o filho durante a gestação, o parto ou na amamentação e, por transfusão de sangue ou 

contato com material contaminados. A probabilidade da hepatite B se desenvolver na forma 

crônica depende da idade na qual ocorre a infecção, sendo de 90% em menores de um ano, de 

20% a 50% entre 1 e 5 anos, reduzindo para 5% a 10% em adultos. Os portadores crônicos do 

vírus possuem risco aumentado para o desenvolvimento de cirrose e câncer, sobretudo quando 

a infecção ocorre em idade precoce.  

Trata-se de uma doença imunoprevenível, cujo esquema vacinal preconiza a 

aplicação de 3 doses de vacina para conferir a imunidade desejada. A aplicação da primeira 

dose até 12 horas após o nascimento pode reduzir em cerca de 90% o risco de transmissão da 

hepatite B da mãe para o filho, caso ela seja positiva (BEASLEY et al., 1983). A vacinação do 

recém-nascido contra a hepatite B e, o esquema completo da vacina são efetivos na prevenção 

da transmissão mãe-filho e horizontal do vírus. Assim, a vacinação rigorosa e universal dos 

recém-nascidos torna-se imprescindível ao controle da doença e suas complicações.   

Estudos soroepidemiológicos em povos indígenas indicam alta prevalência de 

marcadores do VHB em populações no Norte do Brasil, caracterizando-se como uma doença 

de alta endemicidade nessa região. Estudos sugerem que crianças indígenas com até 10 anos 

de idade no Norte encontram-se altamente expostas ao vírus e, consequentemente, à 

transmissão em idade precoce, condição que permanece, mesmo após o início das ações de 

imunização no país.  

O mecanismo mais provável de transmissão entre os povos indígenas é a transmissão 

da mãe para o filho, seja no momento do parto ou nos primeiros meses de vida. 

Adicionalmente, a transmissão horizontal parece ser importante, pois ocorre através de 

contato com sangue ou mucosa dos indivíduos portadores crônicos do VHB, principalmente 

entre os familiares. Os aspectos culturais e sociais parecem contribuir para uma maior 

disseminação do vírus entre esses grupos, principalmente nos rituais indígenas que envolvem 

sangrias e escarificações ou pelo hábito de passagem de alimento mastigado da mãe para o 

filho. Diante desse cenário, a vacinação rigorosa e universal dos recém-nascidos e a aplicação 

das doses preconizadas revestem-se de importância ainda maior em povos indígenas, tendo 

em vista a situação de alta endemicidade e as formas próprias de transmissão do VHB, que 

conferem maior probabilidade de infecção durante a infância. 
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Esse estudo se justifica pela possibilidade de avaliar, pela primeira vez em escala 

nacional e macrorregional, a oportunidade na aplicação da primeira dose da vacina contra 

hepatite B e, a cobertura vacinal do esquema completo contra hepatite B, segundo as 

recomendações do PNI, bem como seus determinantes, em crianças indígenas menores de 

cinco anos no país, a partir dos dados coletados no I Inquérito Nacional de Saúde e Nutrição 

dos Povos Indígenas do Brasil.  
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4  OBJETIVOS 

 

4.1 Geral 

 Analisar a não oportunidade da primeira dose da vacina contra hepatite B e a 

cobertura do esquema vacinal contra hepatite B em crianças indígenas menores de 5 anos no 

Brasil e suas macrorregiões (N, NE, CO e S/SE).  

 

4.2 Específicos 

 

 Descrever a proporção da não oportunidade no recebimento da primeira dose 

da vacina contra hepatite B; 

 Investigar fatores associados ao recebimento não oportuno da primeira dose da 

vacina contra hepatite B; 

 Descrever a proporção do esquema vacinal incompleto contra hepatite B; 

 Investigar fatores associados ao esquema vacinal incompleto da vacina contra 

hepatite B. 
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5 MÉTODOS 

5.1  Visão Geral 

Os dados deste estudo são provenientes do I Inquérito Nacional de Nutrição e Saúde 

dos Povos Indígenas no Brasil, realizado em 2008-2009, por meio de um consórcio firmado 

entre a Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO) em parceria com a Fundação 

Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), a Universidade de Gothenburg na Suécia e, em colaboração com 

uma rede de pesquisadores de universidades e institutos de pesquisa de todo o Brasil, por 

meio de um edital do MS e FUNASA com financiamento do Banco Mundial (COIMBRA  et 

al., 2013). 

Trata-se de um estudo transversal de base populacional com o objetivo principal de 

caracterizar a saúde, nutrição e seus determinantes em mulheres indígenas de 14-49 anos de 

idade e crianças menores de 60 meses. A amostra tem representatividade nacional e 

macrorregional. Foi calculada uma amostra probabilística estratificada, onde cada estrato 

corresponde a uma das macrorregiões consideradas no estudo: Norte (N), Centro-Oeste (CO), 

Nordeste (NE) e Sul/Sudeste (S/SE).  

As aldeias foram alocadas nos estratos com base na Unidade Federativa (UF) em que 

estava localizada a sede do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) ao qual a aldeia 

pertencia. As informações relacionadas às aldeias foram extraídas de uma lista, fornecida pela 

Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), que foi elaborada a partir do Sistema de 

Informação da Atenção à Saúde Indígena, disponível na internet (SIASI), em 22 de janeiro de 

2008.  

A seleção de aldeias ocorreu a partir da lista da FUNASA que continha 3995 aldeias. 

Permaneceram como elegíveis para o estudo 2.768 (72%) aldeias, após a exclusão de 

comunidades indígenas classificadas como “agrupamentos instáveis” “populações residentes 

em bairros”, “sedes de Pólos-Base”, “instalações militares”, “acampamentos em beira de 

estrada”, “grupos não aldeados”, “aldeias não povoadas” e “aldeias desativadas” ou cuja 

população total era inferior a 31 habitantes (COIMBRA JÚNIOR et al., 2013).  

Levou-se em consideração o tamanho da população alvo em cada um dos quatro 

estratos (N, CO, NE, S/SE) para determinar o tamanho da amostra (n), com um grau de 

confiabilidade de 95%, precisão relativa de 5% e uma prevalência presumida de 50% para 

todos os desfechos na base populacional.  

Foi predeterminado que seriam avaliadas em cada estrato, pelo menos 1000 mulheres 

e 1000 crianças. Com o objetivo de evitar a diminuição da precisão das estimativas no caso de 

perda de informações, foi adicionado em cada estrato 20% no tamanho da amostra. Assim, 
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para alcançar os objetivos do inquérito, foi necessário incluir, no mínimo, 6.605 mulheres e 

6.583 crianças de todo o país. O tamanho da amostra foi calculado com base na população 

alvo, mas a seleção dos indivíduos participantes foi realizada com base nas aldeias em que 

estes residiam. 

As aldeias foram selecionadas de acordo com os critérios de Amostragem Sequencial 

de Poisson (Ohlsson,1998), com base no tamanho da amostra para cada região. Ao final, 

foram selecionadas 123 aldeias: 65 (N), 14 (CO), 23 (NE) e 21 (S/SE). Para a coleta de dados 

nas aldeias foram definidas duas estratégias: recenseamento e amostra, com o objetivo de 

evitar que uma aldeia representasse grande parte da amostra de uma região.  

A investigação por meio de censo ocorreu quando o número total de mulheres (com 

ou sem crianças) entre 14,0 e 49,9 anos de idade e crianças <5 anos foi inferior ou igual a 150 

indivíduos, de acordo à lista de aldeias da FUNASA. Caso o número de mulheres e crianças 

nas faixas etárias de interesse fosse superior a 150, a aldeia foi investigada por meio de uma 

amostra sistemática de domicílios.  

Foram entrevistadas todas as mulheres e crianças que viviam nos domicílios 

selecionados e que se identificavam como indígenas. As crianças incluídas no estudo foram 

aquelas cuja mãe ou responsável às identificaram como indígenas. A presente análise baseia-

se nos dados recolhidos para crianças indígenas <60 meses de idade. Para informações 

detalhadas sobre cálculo da amostra e seleção das aldeias consulte o artigo sobre metodologia 

e principais resultados do INSNPI (COIMBRA JÚNIOR et al., 2013) e relatório final do 

inquérito (CARDOSO et al., 2009). 

 

 

5.2 Fonte de dados 

O trabalho de campo foi realizado por equipe multidisciplinar previamente treinada. 

Para a coleta de dados foram aplicados quatro questionários: Aldeia, Domicílio, Mulher e 

Criança. O primeiro (Aldeia) foi respondido por um ou mais líderes da comunidade e continha 

informações sobre produção de alimentos para consumo interno e venda, incluindo cultivo de 

plantas, criação de animais, caça, pesca, coleta, bem como sazonalidade da escassez e 

excedentes de alimentos. O segundo (Domicílio) foi respondido por um residente adulto no 

domicílio selecionado e abordava questões sobre as características da casa, saneamento, bens 

domésticos duráveis, fontes monetárias de renda, produção e consumo de alimentos.  

No questionário Mulher, respondido pelas mulheres com idade entre 14-49 anos, 

foram abordadas questões sobre escolaridade, história reprodutiva, uso atual de medicamentos 
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para hipertensão arterial sistêmica (HAS), diabetes ou anemia, e ainda, história de doença no 

último ano (malária e tuberculose), acesso ao pré-natal, medidas antropométricas (peso, 

altura, pressão arterial, hemoglobina e glicemia) e estado vacinal na gestação.  

O questionário da criança respondido pelos pais ou cuidadores de crianças menores 

de 5 anos, abordava informações sobre nascimento, acesso aos cuidados de saúde, internações 

anteriores, recente história de diarreia e infecção respiratória aguda, suplementação com o 

sulfato ferroso para anemia, aleitamento materno, dieta para crianças menores de dois anos de 

idade, imunizações, assim como medidas antropométricas e nível de hemoglobina. Para uma 

leitura mais detalhada dos métodos utilizados do 1º INSNPI ver (COIMBRA JÚNIOR et al. 

2013). 

 

 

5.3 Processamento e análise dos dados 

As respostas dos questionários foram digitadas de forma independente por dois 

digitadores utilizando EPI Info TM Software, versão 6.04d (Centro de Controle de Prevenção 

de Doenças – CDC, Atlanta, GA, EUA). Todas as discrepâncias entre os digitadores foram 

corrigidas. Neste subprojeto, a análise dos dados foi realizada no STATA 14 (Data Analysis 

and Statistical Software - College Station, TX, EUA). 

Com o intuito de não causar viés nas estimativas e ponderar o peso amostral, foi 

utilizado o comando survey “svy” no STATA 14 para o cálculo das distribuições das 

variáveis analisadas e, que potencialmente possuem associação com os desfechos analisados.  

Também com este comando foram calculados os percentuais dos desfechos binários do 

estudo: (1) crianças com recebimento oportuno e inoportuno da primeira dose da vacina 

contra hepatite B (desfecho 01); (2) esquema completo e incompleto da vacina contra hepatite 

B para as crianças com idade acima de seis meses (desfecho 02). Os mesmos cálculos foram 

realizados para as variáveis explicativas e, respectivos intervalos de confiança (IC: 95%), para 

o Brasil e macrorregiões. 

Foram investigadas associações brutas e ajustadas por meio da medida de Razão de 

Prevalência (RP), calculada pela análise multinível com Regressão de Poisson de variância 

robusta. Em estudos transversais com desfechos binários geralmente são calculadas as Razões 

de Chances (OR), por meio através da Regressão Logística, entretanto, sabe-se que em 

desfechos de alta prevalência essa medida pode superestimar a magnitude da associação e 

obter intervalos de confiança mais alargados (COUTINHO et al., 2008).  
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As RP estimadas foram em função da não oportunidade do recebimento da 1ª dose 

(dose não oportuna) e do esquema incompleto da vacina contra VHB e, foram ajustadas 

segundo macrorregião e demais variáveis independentes, em modelos multiníveis 

considerando o nível aldeia e indivíduos, que apresentou variabilidade significativa em 

relação a ambos os desfechos do estudo.  Em todos os modelos a macrorregião foi incluída 

como variável de ajuste. 

Os dois desfechos analisados foram calculados a partir de dados extraídos nas fontes 

de dados secundários (caderneta de vacinação ou registro em prontuário da unidade básica de 

saúde de referência) das crianças menores de cinco anos no momento das entrevistas (2008-

2009), sendo, portanto, informações de doses recebidas da vacina contra hepatite B, ou seja, o 

cálculo de cobertura foi feito pelo método estatístico. 

  

 

5.3.1  Proporção de crianças que não receberam a primeira dose da vacina contra o VHB 

em tempo oportuno (dose não oportuna) 

Definição de dose não oportuna : O MS determina que os recém-nascidos recebam a 

primeira dose nas primeiras 12 horas de vida, mas o horário do recebimento da vacina não é 

registrado na caderneta da criança e com isso não foi coletado no inquérito. Assim, foi 

considerada dose não oportuna o registro de recebimento da 1ª dose da vacina contra hepatite 

B em idade igual ou superior a dois dias de vida, calculada pela diferença entre a data do 

recebimento da dose e a data de nascimento. 

A proporção foi calculada como: 

Dose não oportuna= Nº.Crianças que receberam 1ª dose da vacina com ≥2 dias de vida 

      Nº de crianças <5 anos 

 

5.3.2 Proporção de crianças que não receberam o esquema completo da vacina contra o 

VHB. 

Definição de esquema vacinal incompleto: crianças com idade entre 6 meses a 5 

anos, que não receberam 3 doses  ou 4 doses (a depender do peso ao nascer) da vacina contra 

hepatite B até o momento da avaliação no 1º INSNPI. Em crianças prematuras e/ou com peso 

ao nascer igual ou inferior a 2.000g, ou idade gestacional igual ou inferior a 34 semanas, o 

PNI recomenda 4 doses (Brasil, 2008). Para crianças que não tiverem informação de peso ao 

nascer foi considerado o esquema de 3 doses.  

X 100 
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Portanto, crianças foram consideradas com esquema incompleto se tivessem menos 

de 3 doses da vacina contra hepatite B ou menos de quatro doses, no caso daquelas com peso 

ao nascer igual ou inferior a 2.000g.   

A proporção foi calculada como: 

Esquema incompleto: Nº.crianças>=6meses e <5 anos c/ Nº.doses inferior ao preconizado 

     Nº º de crianças >= 6 meses e < 5 anos 

 

5.3.3  Variáveis Explicativas/Independentes 

Dentre as diversas variáveis independentes contidas nos questionários de avaliação 

do 1º INSNPI, foram selecionadas para analise neste estudo, aquelas que potencialmente 

pudessem ter algum tipo de associação com os desfechos. Assim, as variáveis  selecionadas 

no bloco aldeia, foram relativas à composição demográfica da aldeia e ações de apoio 

comunitário: Nº de residentes na aldeia (≤ 200, 201-400, 401-1000, >1000); Nº de crianças 

<60 meses na aldeia (≤ 50, 51-100, 101-250, >250); atividade de apoio comunitário ao 

desenvolvimento, sustentabilidade e/ou assistência na aldeia nos últimos 3 anos por Pastoral 

da Criança, ONGs e Missões Religiosas (sim/não).  

O segundo bloco de variáveis foi composto pelas características socioeconômicas e 

demográficas do domicílio: Renda estável (sim e não); Índice de bens domésticos (1º, 2º e 3º 

tercil); Nº de residentes no domicílio (até 4, 5 a 8, 9 ou mais), idade materna ao nascimento da 

criança (<20, 20 a 29, 30 a 39, 40 ou mais) e anos de estudo materno (zero, 1 a 4, 5 a 9, 10 ou 

mais). 

O índice de bens domésticos foi criado através de uma análise de componentes 

principais para 19 bens duráveis no domicílio. Assim o valor desse índice para o agregado 

familiar é o resultado da soma da contribuição de cada item, gerado na análise de 

componentes principais, multiplicado pela quantidade de itens na casa e classificado em três 

tercis, sendo assim o tercil mais alto expressa maior poder de compra/bens no domicílio. Para 

mais detalhes sobre o cálculo do índice, consultar artigo sobre metodologia do 1º INSNPI em 

(COIMBRA et al., 2013). 

O bloco 3 foi composto por variáveis relativas ‘as características do pré-natal, parto e 

assistência ao recém-nascido: Trimestre de gestação do início do pré-natal (1º, 2º ou 3º); Nº de 

consultas de pré-natal (0 a 5, 6 ou mais); realização da sorologia para o VHB no PN (sim e 

não); realização de pelo menos 3 doses da vacina contra VHB por ocasião do parto (sim e 

não); vulnerabilidade da criança à infecção pelo VHB por transmissão mãe-filho (mãe fez 

X 100 
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sorologia no PN independente do estado vacinal; mãe não fez sorologia no PN, mas estava 

vacinada; e mãe não estava adequadamente vacinada contra Hepatite B e não fez sorologia no 

PN); local de nascimento (hospital; fora do hospital); quem assistiu ao parto (médico, 

enfermeira, parteira e outros); tipo de parto (vaginal ou cirúrgico); realização do teste do 

pezinho (sim e não).  

 O bloco 4 foi composto pelas características individuais da criança: sexo, peso ao 

nascer (≤2.000g; 2.001-2.499g, ≥2.500g); Nº de irmãos <60 meses (filho único, 1 irmão, 2 ou 

mais). 

 

 

5.3.4  Limpeza e organização do Banco 

Inicialmente foi realizada uma verificação de consistência dos dados de vacinação 

contra hepatite B. Foram coletados registros das doses de vacina definidas como 1ª, 2ª, 3ª 

doses 1º e 2º reforços, totalizando 5 potenciais registros da vacina monovalente contra 

hepatite B. Todos os registros de dose de hepatite B foram ordenados por data de recebimento 

e, em seguida, descartados aqueles cuja data era anterior à data de nascimento, bem como 

aqueles com data idêntica.  Foram também descartadas crianças sem informação da data de 

nascimento (somente para o cálculo da oportunidade da 1ª dose).  

Após a limpeza, utilizou-se a primeira data da vacina para o cálculo da oportunidade.  

Para o cálculo do esquema completo da vacina foram consideradas somente as 

crianças acima de 6 meses, por já estarem aptas a terem completado o esquema, conforme o 

calendário preconizado pelo MS. Além das doses de vacina monovalente contra hepatite B, 

foram também consideradas as doses de vacina pentavalente 1, 2 e 3, que incluem a vacina 

conjugada contra hepatite B, pois identificou-se neste estudo que em 2009 crianças indígenas 

tinham registros de doses recebidas da vacinas pentavalente, antes mesmo da introdução 

oficial da vacina em 2012, por isso optou-se por incluir essas doses na análise dos cálculos 

para este estudo. Estas doses foram também ordenadas cronologicamente desconsiderando-se 

registros de recebimento dessa vacina com data anterior ao período de 60 dias de vida da 

criança ou inconsistências em relação ao esquema preconizado pelo PNI.  

  



49 

 

5.3.5  Análise Multinível com Regressão de Poisson com variância robusta, por meio de 

abordagem hierarquizada. 

Para a modelagem foi utilizada análise multinível com regressão de Poisson com 

variância robusta para ambos os desfechos. A abordagem hierarquizada baseou-se em um 

modelo teórico de determinação dos desfechos criado para este estudo (Figura 1). 

 

Figura 1: Modelo Teórico de determinação para dose oportuna e esquema completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composição demográfica da aldeia 

e ações de apoio comunitário: 

-Nº total de residentes; 

-Nº de crianças < 5 anos; 

-Apoio comunitário (Pastoral da 

Criança, ONGs e Missões 

Religiosas). 

Características sociodemográficas 

e demográficas do domicílio da 

mulher: 

-Renda estável; 

-Índice de Bens domésticos; 

-Nº residentes no domicílio; 

-Idade materna ao nascimento; 

-Anos de estudo materno 

Características PN e parto e 

assistência ao RN: 

-Trimestre de gestação na 1a consulta 

de PN 

-Nº de consultas de PN; 

-Realização de sorologia para HB no 

PN; 

-Mãe adequadamente vacinada 

contra HB no parto; 

-Vulnerabilidade à transmissão mãe-

filho; 

-Local de nascimento; 

-Quem fez o parto; 

-Tipo de parto; 

-Teste do Pezinho. 

Características individuais da 

criança: 
-Sexo; 

-Peso ao nascer; 

-Nº de irmãos vivos <60 meses. 

1ª DOSE NÃO OPORTUNA 

ESQUEMA INCOMPLETO 
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O comando “mepoisson” foi utilizado na análise multinível, considerando dois 

níveis: aldeia e indivíduo. Todas as análises foram ajustadas pela macrorregião, utilizando a 

macrorregião Norte como referência. A ponderação do peso amostral foi realizada através do 

uso em conjunto do comando ‘svy”. 

As variáveis situadas no bloco 1 com nível de significância <0,20 na análise 

individual, ajustada por macrorregião, foram incluídas em conjunto em um modelo 

multivariado relativo ao bloco 1. O procedimento backward foi utilizado para excluir 

progressivamente as variáveis com menor nível de significância, ficando retidas no modelo 

apenas aquelas que obtiveram p <0,05. 

A seleção de variáveis do bloco 2 para a análise multivariada se deu pela na análise 

individual de cada variável desse nível, ajustada por macrorregião e pelas variáveis retidas no 

bloco anterior. Aquelas que, com esse procedimento, apresentaram RP com p<0,20 foram 

incluídas conjuntamente no modelo multivariado deste nível, com macrorregião e as variáveis 

retidas no bloco 1. O procedimento backward foi utilizado para excluir progressivamente as 

variáveis com menor nível de significância, ficando retidas no modelo apenas aquelas que 

obtiveram p <0,05. 

Na análise dos dois blocos subsequentes foram utilizados os mesmos procedimentos 

descritos para o bloco 2. No modelo final, os valores das RP ajustadas são aqueles 

mutuamente ajustados para as variáveis do mesmo bloco hierárquico e também para as 

variáveis retidas nos blocos hierárquicos anteriores e macrorregião. 
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6 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O Inquérito Nacional foi autorizado pelo CEP/ENSP, pela Comissão Nacional de 

Ética em Pesquisa (CONEP) e pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI), conforme 

estabelecido pela legislação vigente.  

Todas as visitas às aldeias foram previamente autorizadas e agendadas através dos 

meios de comunicação disponível, com os líderes das comunidades, tais como: telefone, 

rádio, ou comunicação pessoal pelos profissionais de saúde da FUNASA. Caso não fosse 

possível essa comunicação prévia devido a falhas na comunicação, a autorização era 

solicitada imediatamente após a chegada da equipe na comunidade, antes da realização das 

entrevistas. Os participantes da pesquisa foram informados sobre os objetivos da pesquisa, e 

aos entrevistados foi solicitada a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

Este subprojeto também foi enviado ao Comitê de Ética em Pesquisa da Escola 

Nacional de Saúde Pública (ENSP) e aprovado como análise de dados de banco restrito 

(CAAE:47315215.1.0000.5240) em agosto de 2015. 
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7 RESULTADOS  

Os dados de 113 aldeias foram obtidos (91,9% da amostra original). Dez aldeias não 

foram investigadas devido à recusa, falta de acesso, custo e perda de dados. De um total de 

5674 famílias indígenas inicialmente previsto, 6,5% não foram entrevistadas. As principais 

razões eram ausências no momento da visita da equipe de campo (5,9%) e recusa de participar 

(0,6%).  

 

 

7.1  Caracterização da População 

No 1º INSNPI foram coletadas informações de 6.128 crianças indígenas menores de 

60 meses em todo o Brasil, com distribuição representativa das 4 macrorregiões analisadas. 

Assim, entrevistou-se 2.584 crianças na macrorregião N, 1.304 na CO, 1.355 na NE e 885 na 

S/SE. Na tabela 1 são apresentadas as distribuições das variáveis contextuais do nível Aldeia.   

As tabelas a seguir apresentam as distribuições das variáveis analisadas neste estudo. 

Observa-se na tabela 1 que a macrorregião Centro-oeste é a que apresenta aldeias com maior 

número crianças residindo em aldeias com mais de 1000 residentes com aldeia (83,4%) e de 

crianças menores de 60 meses (78,2% com mais de 250 crianças). 

Em todo o Brasil 26,1% das aldeias recebiam apoio comunitário através da Pastoral 

da Criança, 12,2% de ONGs e 27,4% Missões religiosas. O maior percentual de apoio pela 

Pastoral foi na macrorregião Sul/Sudeste (47,2%), significativamente maior do que a macro 

Norte. O maior percentual de apoio através de ONGs foi identificado na região Norte 

(17,6%), e por missões na região centro-oeste (47,7%). 
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Tabela 1*: Composição demográfica da aldeia e ações de apoio comunitário, Inquérito 

Nacional de Saúde e Nutrição dos Povos Indígenas, Brasil, 2008-2009. 

 

Variáveis  Brasil Norte 
Centro-

Oeste 
Nordeste Sul/Sudeste p.valor 

Nº total de Residentes na 

aldeia 
N=5853 N=2389 N=1304 N=1275 N=885 p=0,0010 

≤ 200 moradores 10,80% 25,90% 4,00% 4,30% 10,70%  

 IC:6,7-17,0 IC:16,0-39,0 IC:0,9-15,6 IC:1,1-15,5 IC:3,4-28,7  

201 a 400  20,10% 23,10% 7,10% 12,30% 33,90%  

 IC:12,3-31,1 IC:12,8-38,2 IC:01,4-28,9 IC:4,1-31,6 IC:15,4-59,1  

401 - 1000 32,20% 27,50% 5,40% 58,00% 36,80% 
 

 IC:21,3-45,5 IC:14,3-46,3 IC:0,7-32,4 IC:29,4-82,1 IC:16,3-63,6  

>1000  36,80% 23,40% 83,40% 25,30% 18,60%  

 IC:23,5-52,4 IC:09,2-48,1 IC:58,8-94,6 IC:5,9-64,7 IC:04,8-50,9  

Nº de Crianças <60 meses 

na aldeia 
N=5771 N=2376 N=1304 N=1224 N=867 p=0,0069 

≤50  25,10% 33,80% 4,00% 26,10% 35,00%  

 IC:16,8-35,8 IC:21,5-48,8 IC:1,0-15,6 IC:11,5-49,1 IC:16,5-59,5  

51 - 100  26,00% 24,60% 12,60% 27,30% 36,70%  

 IC:16,2-39,1 IC:13,1-41,6 IC:3,3-37,6 IC:10,0-56,1 IC:16,1-63,6  

101 – 250 18,20% 29,10% 5,10% 20,20% 19,40%  

 IC:9,9-31,0 IC:14,5-49,8 IC:0,6-30,9 IC:6,3-48,9 IC:5,0-52,3  

>250 30,60% 12,40% 78,20% 26,40% 8,90%  

 IC:17,8-47,4 IC:3,0-39,6 IC:51,6-92,4 IC:6,2-66,2 IC:1,2-43,5  

Apoio -Pastoral da 

criança 
N=6112 N=2568 N=1304 N=1355 N=885 p=0,0542 

Sim 26,10% 3,80% 28,00% 18,30% 47,20%  

 IC:15,5-40,5 IC:1,3-10,7 IC:7,0-67,0 IC:6,7-41,1 IC:24,1-71,6  

Apoio - ONGs N=6112 N=2568 N=1304 N=1355 N=885 p=0,6200 

Sim  12,20% 17,60% 4,80% 10,70% 14,90%  

 IC:6,5-21,5 IC:7,3-36,7 IC:0,6-29,8 IC:3,2-30,3 IC:4,5-39,7  

Apoio - Missões 

Religiosas 
N=6112 N=2568 N=1304 N=1355 N=885 p=0,1878 

Sim 27,40% 15,60% 47,70% 14,70% 30,50%  

  IC:16,0-42,8 IC:6,0-35,0 IC:18,5-78,5 IC:5,7-37,5 IC:11,6-59,4   

*Variações no número total de crianças em diferentes variáveis justifica-se pelas perdas.  

 

Na tabela 2 são apresentadas as distribuições das características socioeconômicas nos 

domicílios das crianças indígenas <60 meses. Observa-se que a presença da renda estável foi 

identificada 42,2% dos domicílios de toda a amostra com distribuição semelhante em todas as 

macrorregiões.  
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Tabela 2: Características socioeconômicas e demográficas do domicílio, Inquérito Nacional 

de Saúde e Nutrição dos Povos Indígenas, Brasil, 2008-2009. 

Variáveis  Brasil Norte 
Centro-

Oeste 
Nordeste Sul/Sudeste p.valor 

Renda estável no 

domicílio 
N=6116 N=2570 N=1304 N=1353 N=885 p=0,0449 

Sim 42,20% 41,90% 34,20% 42,10% 48,70%  

 IC:38,3-46,2 IC:36,6-47,3 IC:26,2-43,3 IC:35,4-49,0 IC:41,6-55,9  

Índice de bens 

domésticos 
N=6128 N=2584 N=1304 N=1355 N=885 p=0,0000 

1º Tercil 33,90% 53,60% 42,20% 18,20% 25,30%  

 IC:28-40,3 IC:44,7-62,3 IC:31,1-54,2 IC:11,1-28,5 IC:16,1-37,5  

2º Tercil 34,40% 33,80% 36,90% 40,90% 27,60%  

 IC:31,2-37,7 IC:28,1-40,0 IC:35,0-42,0 IC:34,5-47,5 IC:21,9-34,2  

3º Tercil 31,80% 12,60% 20,90% 40,90% 47,00%  

 IC:25,5-38,8 IC:9,1-17,1 IC:12,8-32,1 IC:29,7-53,2 IC:35,2-59,2  

Nº de residentes no 

domicílio 
N=6106 N=2568 N=1304 N=1349 N=885 p=0,0000 

Até 4  27,90% 10,90% 31,80% 36,00% 31,00%  

 IC:24,5-31,6 IC:9,0-13,2 IC:26,6-37,4 IC:29,6-42,9 IC:25,1-37,5  

5 a 8 49,90% 47,10% 50,30% 49,60% 52,00%  

 IC:47,1-52,7 IC:43,2-51,0 IC:43,9-56,6 IC:45,8-53,5 IC:45,5-58,5  

9 ou + 22,20% 42,00% 18,00% 14,40% 17,00%  

 IC:18,3-26,5 IC:37,3-46,8 IC:11,2-27,5 IC:8,1-24,2 IC:12,6-22,5  

Idade materna ao 

nascimento da criança 
N=6066 N=2556 N=1291 N=1343 N=876 p=0,1318 

< 20 27,40% 24,70% 29,70% 26,40% 28,50%  

 IC:25,7-29,3 IC:22,6-27,0 IC:26,2-33,4 IC:23,2-3,0 IC:25,0-32,3  

20 a 29 47,70% 47,30% 46,30% 51,80% 45,80%  

 IC:45,7-49,6 IC:44,6-50,0 IC:42,6-49,9 IC:47,8-55,8 IC:42,5-49,1  

30 a 39 20,41% 23,60% 19,71% 18,20% 20,70%  

 IC:18,8-22,1 
IC:20,6-

26,0% 
IC:16,3-23,6 IC:15,8-20,9 IC:17,4-24,4 

 

>=40 4,50% 4,80% 4,30% 3,60% 5,00%  

 IC:03,8-05,2 IC:03,9-05,9 IC:03,3-05,8 IC:02,4-05,2 IC:03,8-6,6  

Anos de estudo materno N=6067 N:2531 N=1302 N=1350 N=884 p=0,0038 

Zero 17,70% 17,50% 26,40% 9,70% 17,30%  

 IC:13,8-22,3 IC:11,8-25,3 IC:18,9-35,6 IC:6,0-15,2 IC:10,1-27,9  

1 – 4 42,00% 48,60% 44,30% 40,10% 37,00%  

 IC:38,4-45,6 IC:43,3-53,8 34,4-51,3 IC:33,5-47,0 IC:30,1-44,5  

05 - 09 26,30% 23,80% 23,50% 27,10% 29,80%  

 IC:23-29,9 IC:19,7-28,3 IC:16,9-31,6 IC:22,4-32,3 IC:22,4-38,3  

10 + 14,00% 10,20% 5,80% 23,20% 15,90%  

 IC:10,6-18,4 IC:6,7-15,0 IC:3,2-10,4 IC:17,2-30,4 IC:9,1-26,3   
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O “índice de bens domésticos” também obteve distribuição homogênea entre os 

tercis, aproximadamente 1/3 das crianças de todo o Brasil estava em cada um dos tercis do 

índice. Na macrorregião S/SE foi observada maior proporção de crianças no tercil superior 

desta variável. 

Observa-se que metade das crianças vivem em domicílios com de 5 a 8 moradores.  

A região Norte apresentou maior número de pessoas por domicílio dentre todas as 

macrorregiões (42%). 

A proporção de crianças com mães com idade inferior a 20 anos foi similar entre as 

regiões, em torno de 24-29%. Aproximadamente metade das mães das crianças de todo o 

Brasil tinha entre 20-29 anos de idade, no momento do nascimento do seu último filho <60 

meses.  

Quase metade (42%) das mães das crianças de todo o Brasil tinha de 1 a 4 anos de 

estudos. O maior nível de escolaridade foi encontrado na região NE, com 23,2% das mulheres 

com 10 anos ou mais de estudos. O menor nível de escolaridade foi identificado na 

macrorregião CO, onde 26,4% das mães não tinham nenhum ano de estudo.  

Na tabela 3 são apresentadas informações referentes aos serviços recebidos pela mãe 

durante o pré-natal, parto e assistência ao seu último filho <60 meses. Verifica-se que em todo 

o Brasil 45,0% das mães realizaram a primeira consulta de pré-natal no 1º trimestre de 

gestação e, 45,9% no segundo. Dentre as macrorregiões, a Norte teve maior percentual de pré-

natal iniciado no 3º trimestre (16,1%).  

Em todo o Brasil, 31,5% das mulheres tiveram seis ou mais consultas de pré-natal na 

última gestação. A maior proporção de crianças com mães que fizeram 6 ou mais consultas de 

pré-natal foi identificada na região S/SE. Menos de 30% das mães de crianças indígenas de 

todo o Brasil realizaram sorologia para o VHB. O maior percentual de sorologias foi 

identificado na macrorregião CO (62,9%). 

Quase 90% das mães de crianças tiveram pelo menos 3 doses da vacina contra o 

VHB por ocasião do parto, essa distribuição foi semelhante nas macrorregiões analisada, com 

menor percentual na macrorregião NE (70,8%). 

Identificou-se que 35,1% das mães realizaram a sorologia contra o VHB 

independente do estado vacinal em que elas se encontravam por ocasião do parto; 54,7% não 

fizeram sorologia, mas estavam adequadamente vacinadas na ocasião do parto e, 10,2% não 

tinham 3 doses da vacina e também não realizaram a sorologia. A macrorregião CO obteve 

maior proporção de mães com sorologia independente do estado vacinal (69,1%). A maior 

proporção de mães sem realização de sorologia, mas adequadamente vacinadas foi 
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identificada na macrorregião Norte (83,9%). A macrorregião NE obteve maior percentual de 

mães não vacinadas adequadamente e sem realização de sorologia (26,6%), 

significativamente maior do que todas as macrorregiões analisadas. 

 

Tabela 3: Características do pré-natal, parto e assistência ao recém-nascido, Inquérito 

Nacional de Saúde e Nutrição dos Povos Indígenas, Brasil, 2008-2009. 

Variáveis  Brasil Norte 
Centro-

Oeste 
Nordeste Sul/Sudeste p.valor 

Trimestre de gestação na 

1a consulta PN 
N=3771 N=1282 N=993 N=892 N=604 p=0,0073 

1o 45,00% 34,00% 41,30% 54,60% 46,80%  

 IC:40,3-49,8 IC:27,9-40,7 IC:32,2-51,1 IC:48,8-60,3 IC:37,2-56,7  

2o 45,90% 49,90% 49,00% 39,40% 46,20%  

 IC:42,0-49,9 IC:45,9-54,0 IC:41,0-57,0 IC:34,9-44,1 IC:37,5-55,2  

3o 9,00% 16,10% 9,70% 6,00% 6,90%  

 IC:7,2-11,2 IC:12,1-21,0 IC:6,9-13,6 IC:4,1-8,5 IC:3,8-12,4  

Nº Consultas de PN N=4785 N=1952 N=1068 N=1053 N=712 p=0,0000 

0 - 5 68,50% 92,30% 68,10% 60,40% 58,70%  

 IC:62,6-74,0 IC:88,5-94,9 IC:57,4-77,2 IC:51,2-68,8 IC:46,3-70,0  

6 ou + 31,50% 5,20% 31,90% 39,60% 41,30%  

 IC:26,0-37,4 IC:2,8-9,6 IC:11,8-44,3 IC:31,2-48,7 IC:30,0-53,7  

Realização de sorologia 

para HB no PN 
N=5999 N=2544 N=1145 N=1049 N=791 p=0,0000 

Sim 28,90% 5,70% 62,90% 14,80% 31,10%  

 IC:21,0-38,1 IC:3,3-9,4 IC:51,1-73,3 IC:9,7-22,0 IC:18,6-47,2  

Mãe adequadamente 

vacinada contra HB no 

parto 

N=5021 N=1861 N=1185 N=1146 N=829 p=0,0000 

Sim 87,20% 93,20% 91,50% 70,80% 92,50%  

 IC:83,0-90,5 IC:89,5-95,7 IC:87,3-94,4 IC:59,5-79,9 IC:87,6-95,5  

Testagem sorológica da 

mãe para HB no parto 
N=4529 N=1586 N=1128 N=1036 N=779 p=0,0000 

Fez sorologia 35,10% 8,70% 69,10% 19,90% 33,90%  

 IC:26,0-45,4 IC:05,1-14,3 IC:56,8-79,1 IC:12,9-26,9 IC:20,1-51,1  

Não fez sorologia, mas 

estava adequadamente 

vacinada** 

54,70% 83,90% 26,50% 54,50% 61,40% 

 

 IC:45,9-63,2 IC:78,7-88,0 IC:18,8-36,0 IC:44,7-64 IC:45,6-75,2  

Não fez sorologia e não 

estava adequadamente 

vacinada** 

10,20% 7,40% 4,40% 26,60% 4,60% 

 

  IC:7,1-14,4 IC:4,7-11,6 IC:2,2-8,8 IC:17,3-38,6 IC:3,0-7,0   

*Sorologias para o VHB ignoradas = 1318 (BR);848 (N);118 (CO);1332(NE);S/SE(860). 
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Tabela 3 (Continuação...) 

Variáveis  Brasil Norte Centro-Oeste Nordeste Sul/Sudeste p.valor 

Parto Hospitalar N=6103 N=2564 N=1303 N=1353 N=883 p=0,0000 

Sim 68,60% 31,70% 75,30% 77,00% 83,90%  

 IC:61,0-75,4 IC:25,4-38,7 IC:61,3-85,4 IC:59,7-88,3 IC:70,8-91,8  

Quem fez o parto N=5949 N=2506 N=1251 N=1328 N=864 p=0,0000 

Médico 48,20% 20,10% 48,50% 45,40% 70,70%  

 IC:40,8-55,6 IC:15,8-25,3 IC:35,0-62,3 IC:31,2-60,3 IC:58,2-80,7  

Enfermeira 16,10% 9,90% 24,80% 18,90% 11,80%  

 IC:12,9-19,9 IC:7,2-13,4 IC:16,9-34,9 IC:14,2-24,8 IC:08,0-17,0  

Parteira 17,50% 25,00% 11,60% 22,30% 12,60%  

 IC:13,0-23,1 IC:16,9-35,3 IC:6,8-19,1 IC:12,6-36,3 IC:5,6-25,8  

Não assistido ou 

assistido por outros 
18,30% 45,00% 15,00% 13,40% 4,90% 

 

 IC:13,5-24,2 IC:25,4-55,1 IC:8,0-26,5 IC:4,9-31,6 IC:3,1-07,8  

Tipo de Parto N=6022 N=2531 N=1288 N=1330 N=8732 p=0,0000 

Vaginal 87,10% 95,20% 91,60% 82,10% 81,70%  

 IC:84,2-89,5 IC:93,4-96,6 IC:89,0-93,6 IC:75,7-87,1 IC:75,6-86,6  

Cirúrgico 12,90% 4,80% 8,40% 17,90% 18,30%  

 IC:10,4-15,8 IC:3,4-6,6 IC:6,4-11,0 IC:12,9-24,3 IC:13,4-24,4  

Fez o teste do 

pezinho 
N=5840 N=2418 N=1277 N=1305 N=840 p=0,0000 

Sim  47,60% 8,70% 66,70% 52,60% 56,90%  

  IC:40,1-55,3 IC:5,5-13,5 IC:56,5-75,5 IC:40,0-64,8 IC:44,5-68,4   

** Mãe adequadamente vacinada é aquela que na ocasião do parto recebeu pelo menos 3 

doses da vacina contra o VHB. 
HB- Hepatite B 

PN-Pré-natal  

Em todo o Brasil a maioria das crianças nasceram em hospitais (68,6%). A menor 

proporção de partos hospitalares ocorreu na região Norte (31,7%).  

Quase metade dos partos foram assistidos por médicos em todo o Brasil, no 

Sul/Sudeste cerca de 70% destes foram realizados por estes profissionais. Em contrapartida, 

na região Norte ocorreu menor percentual de partos assistidos por médicos (20,1%) e 

enfermeiras (9,9%), e maior percentual de partos não assistidos (45%) e assistidos por 

parteiras (25%). 

Em relação ao tipo de parto observa-se que no Brasil ocorre maior proporção de 

crianças que nasceram pela via vaginal (87,1%). As proporções mais elevadas de parto 

cirúrgico foram identificadas nas macrorregiões S/SE (18,3%) e NE (17,9%), ambos 

significativamente maiores que nas macrorregiões N (4,8%) e CO (8,4%). 
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A realização do teste do pezinho foi identificada em menos de 50% das crianças de 

toda a amostra. A maior proporção do teste foi realizada na região centro-oeste (66,7%) e 

menor na região Norte (8,7%).  

Na tabela 4 são apresentadas as distribuições de características individuais. Observa-

se um maior percentual de crianças do sexo masculino em todo o Brasil e em todas as 

macrorregiões.  

Em relação ao peso das crianças no nascimento identificou-se que, no Brasil 92,4% 

das crianças nasceram com peso =>2500g, onde a região Norte obteve significativamente, 

menor proporção de crianças com este peso do que nas demais macrorregiões.  

Em relação ao número de irmãos vivos < 60 meses, 45,4% das crianças eram o único 

filho nessa faixa etária, 42,6% tinham um irmão e 12% tinham 2 ou mais irmãos na idade 

analisada. A macrorregião com crianças com maior número de irmãos foi a macrorregião CO 

(16,7%), entretanto a diferença não foi significativa.  

 

Tabela 4: Características individuais da criança, Inquérito Nacional de Saúde e Nutrição dos 

Povos Indígenas, Brasil, 2008-2009. 

Variáveis  Brasil Norte Centro-Oeste Nordeste Sul/Sudeste p.valor 

Sexo N=6.127 N=2584 N=1303 N=1355 N=885 p=0,5165 

Masculino 51,40% 50,70% 52,50% 52,30% 50,20%  

 IC: 49,8-52,9 IC:49,1-52,3 IC:50,6-54,4 IC:49,5-55,1 IC:46,3-54,1  

Feminino 48,60% 49,30% 47,50% 47,70% 49,80%  

 IC: 47,1-50,2 IC:47,7-50,9 IC:45,6-49,4 IC:44,9-50,5 IC:45,8-53,7  

Peso ao nascer 

(em gramas)  
N=5989 N=2506 N=1287 N=1318 N=878 p=0,0000 

>=2500 66,20% 46,70% 70,00% 77,80% 68,30%  

 IC:61,8-70,3 IC:39,0-54,5 IC:61,0-77,6 IC:73,2-81,9 IC:60,6-75,1  

2001-2499 4,10% 2,90% 4,90% 4,80% 3,90%  

 IC:3,5-5,0 IC:1,9-4,2 IC:3,8-6,3 IC:3,9-6,1 IC:2,5-6,1  

<=2000 1,30% 1,00% 1,10% 1,30% 1,70%  

 IC:1,0-1,7 IC:0,5-1,7 IC:0,8-1,7 IC:0,7-2,2 IC:1,0-3,0  

Nº de irmãos 

vivos < 60 

meses 

N=6005 N=2548 N=1265 N=1332 N=860 p=0,0029 

Filho único 45,40% 35,60% 40,40% 50,50% 52,40%  

 IC:41,7-49,1 IC:30,6-40,1 IC:35,4-45,5 IC:45,5-55,6 IC:44,1-60,7  

1 42,60% 51,40% 43,00% 38,30% 39,30%  

 IC:39,9-45,4 IC:47,2-55,5 IC:39,5-46,5 IC:34,3-42,3 IC:33,0-46,0  

≥2 12,00% 13,00% 16,70% 11,20% 8,20%  

  IC:09,8-14,5 IC:10,6-15,9 IC:12,1-22,5 IC:08,7-14,3 IC:04,3-15,2   

*peso ao nascer Ignorado=1995(BR); 1241 (N);1287(CO);1318(NE);878(S/SE). 
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7.2 Proporção da não oportunidade da primeira dose e fatores associados.  

 

Dentre as 6.128 crianças indígenas menores de 60 meses avaliadas no 1º INSNPI, em 

91,9% foi possível calcular o recebimento de doses não oportunas da primeira dose da vacina 

contra hepatite B, considerando assim, como o atraso no recebimento desta dose. 

Nas tabelas a seguir são apresentadas as prevalências de doses não oportunas, as 

razões de prevalências em relação a não oportunidade (RP1) ajustadas somente por 

macrorregiões, calculadas por meio da análise multinível com poisson de variância robusta e, 

as razões de prevalências com análise multinível com abordagem hierárquica ajustada por 

macrorregião e que obtiveram p<0,20 na análise individual de cada variável (RP2).  

 

Tabela 5: Prevalências da oportunidade da 1ª dose da vacina contra hepatite B em crianças 

menores de 60 meses e Razão de Prevalência da não oportunidade, segundo características da 

demográficas da aldeia e ações de apoio comunitário, Inquérito Nacional de Saúde e Nutrição 

dos Povos Indígenas, Brasil, 2008-2009. 

Variáveis N %Não oport IC95% p.valor RP1 IC95% RP2 IC95% 

Região 

Brasil 5632 64,5 58,0-70,5 p=0,0353 - - - - 

Norte 2303 80,8 75,3-85,3  1,00 - 1,00 - 

Centro-Oeste 1216 61,5 53,8-68,7  0,82* 0,70-0,97 0,82** 0,70-0,97 

Nordeste 1275 59,7 50,9-68,0  0,77* 0,66-0,89 0,77** 0,66-0,89 

Sul/Sudeste 838 59,3 42,5-74,2  0,74* 0,55-0,98 0,74** 0,56-0,98 

Nº total de Residentes na aldeia 

<= 200 712 78,9 72,5-84,2 p=0,0648 1,00 - - - 

201 - 400 1007 67,2 55,3-77,2  1,00 0,87-1,16 - - 

401 - 1000 1674 66,5 55,1-76,2  1,03 0,87-1,22 - - 

>1000 1978 55,8 44,7-66,5  0,86 0,66-1,12 - - 

Nº Crianças <60meses na aldeia 

>=50 1313 70,7 60,1-79,5 p=0,5354 1,00 - - - 

51 - 100 1344 63,9 52,1-74,2  0,98 0,84-1,14 - - 

101 - 250 1050 66,3 42,7-83,9  1,01 0,80-1,27 - - 

>250 1586 58,0 47,7-67,5  0,91 0,69-1,20 - - 

Apoio - Pastoral da criança 

Não 4564 67,1 60,2-73,4  1,00 - - - 

Sim 1052 57,4 41,8-71,7 p=0,2404 0,88 0,71-1,09 - - 

Apoio – ONGs 

Não 4913 64,2 57,3-70,6  1,00 - - - 

Sim 703 66,7 46,4-82,3 p=0,8067 1,01 0,85-1,21 - - 

Apoio comunitário - Missões Religiosas 

Não 4237 63,8 56,7-70,3  1,00 - 1,00 - 

Sim 1379 66,5 51,2-79,0 p=0,7352 1,13* 0,94-1,34 1,13 0,94-1,34 

RP(1) - Razões de Prevalência ajustadas por macrorregião. As RP foram estimadas por regressão de Poisson com 

variância robusta em modelo Multinível (1: Região), utilizando-se uma abordagem hierarquizada (bloco 1: 

características da aldeia; bloco 2: características socioeconômicas de demográficas; bloco 3: Pré-natal, parto e 

assistência ao recém-nascido; bloco 4: características da criança). 
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RP(2) - Razões de Prevalência ajustadas por macrorregião e mutuamente ajustadas por variáveis do próprio bloco 

selecionadas para a análise multivariada (p<0,20 em RP1*). As RP foram estimadas por regressão de Poisson 

com variância robusta em modelo Multinível (1: Região), utilizando-se uma abordagem hierarquizada (bloco 1: 

características da aldeia; bloco 2: características socioeconômicas de demográficas; bloco 3: Pré-natal, parto e 

assistência ao recém-nascido; bloco 4: características da criança). 

* Variáveis com p<0,20 após ajuste por macrorregião.  

**Variáveis com p<0,05 após análise multivariada no bloco 1. 

 

 

A análise da não oportunidade da primeira dose mostrou que quase 2/3 das crianças 

indígenas de todo Brasil não receberam doses oportunamente, com atraso significativamente 

maior na macrorregião Norte (Tabela 1).  

O percentual de doses não oportuna diminui  conforme aumenta o número de total de 

residentes na aldeia e, varia de 78,9% nas aldeias com 200 residentes ou menos  a 55,8% nas 

aldeias com mais de 1000 residentes. Residir em aldeias com mais de 1000 residentes diminui 

em 14% (RP1) a probabilidade da criança não receber oportunamente a vacina, mas essa 

diferença não é significativa ao controlar por macrorregião. O mesmo acontece na análise do 

número de crianças <60 meses residentes na aldeia, além disso aldeias com maior número de 

crianças nessa faixa etária, possuíram menor prevalência de não oportunidade. Quanto maior 

o número de crianças na aldeia, maior parece ser a proporção de crianças vacinadas em tempo 

oportuno, mas ambas as diferenças desaparecem ao controlar por macrorregiões. 

O menor percentual de doses não oportunas segundo, apoio comunitário foi nas 

aldeias com apoio da Pastoral da Criança (57,4%). Entretanto, não houve associação entre ter 

ou não algum tipo de apoio comunitário nas aldeias, seja pela Pastoral da Criança, ONGs ou 

Missões religiosas.  

Dentre as variáveis do bloco 01, somente as variáveis macrorregião e apoio por 

missões religiosas obtiveram p.valor <0,20 e com isso foram incluídas na regressão 

multivariada do bloco1. A variável macrorregião se manteve em todas a analises posteriores 

como variável “dummy”. 

Quantos as variáveis socioeconômicas do domicílio, observamos que, crianças que 

residem em domicílios sem renda obtiveram prevalência de dose não oportuna levemente 

superior (65,96%) do que as residentes em domicílios com renda(62,51%). Além disso, a 

prevalência de dose não oportuna diminui conforme aumenta o índice de bens domésticos e 

escolaridade da mãe. 
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Tabela 6: Prevalências da oportunidade da 1ª dose da vacina contra hepatite B em crianças 

menores de 60 meses e Razão de Prevalência da não oportunidade, segundo características 

demográficas e socioeconômicas no domicílio, Inquérito Nacional de Saúde e Nutrição dos 

Povos Indígenas, Brasil, 2008-2009. 

Variáveis N 
%Não 

oport. 
IC95% p.valor RP1 IC95% RP2 IC95% 

Renda estável no domicílio 

Não 3320 66,0 59,7-71,7  1,00 - 1,00 - 

Sim 2302 62,5 54,6-69,8 p=0,1756 0,96* 0,92-0,99 0,99 0,95-1,02 

Índice de bens domésticos 

1º Tercil 2106 75,2 69,9-79,8 p=0,0001 1,00  1,00  

2º Tercil 2007 64,4 58,2-70,1  0,94* 0,90-0,98 0,95** 0,90-0,99 

3º Tercil 1519 54,0 43,4-64,2  0,89* 0,83-0,95 0,91** 0,86-0,98 

Nº de residentes no domicílio 

Até 4 1370 54,7 46,5-62,7 p=0,0000 1,00  1,00  

 5 – 8 2782 65,2 58,9-70,9  1,10* 1,03-1,17 1,07** 1,00-1,14 

9 ou + 1459 76,0 69,8-81,3  1,14* 1,06-1,22 1,10** 1,03-1,18 

Idade materna ao nascimento da criança 

< 20 1486 61,6 53,9-68,8 p=0,0564 1,00  - - 

20 a 29 2697 63,8 56,8-70,2  1,01 0,97-1,05 - - 

30 a 39 1164 68,5 63,2-75,2  1,02 0,96-1,08 - - 

>=40 241 67,8 58,0-76,3  1,00 0,92-1,09 - - 

Anos de estudo materno 

zero ano 937 72,1 64,2-78,7 p=0,0000 1,00  1,00  

1 a 4 anos 2440 71,0 65,1-76,2  0,97 0,92-1,02 0,99 0,94-1,04 

5 a 9 anos 1453 55,9 48,1-63,4  0,85* 0,80-0,91 0,88** 0,83-0,94 

10 anos 

ou + 
761 52,8 41,3-64,1   0,82* 0,73-0,91 0,86** 0,77-0,96 

RP(1) - Razões de Prevalência ajustadas por macrorregião. As RP foram estimadas por regressão de Poisson com 

variância robusta em modelo Multinível (1: Região), utilizando-se uma abordagem hierarquizada (bloco 1: 

características da aldeia; bloco 2: características socioeconômicas de demográficas; bloco 3: Pré-natal, parto e 

assistência ao recém-nascido; bloco 4: características da criança). 

RP(2) - Razões de Prevalência ajustadas por macrorregião e mutuamente ajustadas por variáveis do próprio bloco 

(2) selecionadas para a análise multivariada desse bloco (p<0,20 em RP1*). As RP foram estimadas por 

regressão de Poisson com variância robusta em modelo Multinível (1: Região), utilizando-se uma abordagem 

hierarquizada (bloco 1: características da aldeia; bloco 2: características socioeconômicas de demográficas; 

bloco 3: Pré-natal, parto e assistência ao recém-nascido; bloco 4: características da criança). 

* Variáveis com p<0,20 após ajuste por macrorregião.  

**Variáveis com p<0,05 após análise multivariada no bloco 2. 

 

Observa-se que o número de moradores no domicílio é diretamente  proporcional ao 

aumento da prevalência de dose não oportuna. Além disso, residir em domicílios  com 9 ou 

mais residentes aumenta em 14% a probabilidade de não receber a primeira dose em tempo 

oportuno do que naqueles com  até 4 moradores. 

A prevalência de doses não oportunas parecer aumentar conforme aumenta a idade 

da mãe, entretanto essa diferença não foi significativa. Quanto maior a escolaridade da mãe, 
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maior parecer ser a prevalência de doses não oportunas. Nas crianças filhas de mães de 

crianças com 10 anos ou mais de estudos a probabilidade de receber a dose não oportuna é  

18% menor do que  aquelas que nunca estudaram. 

Observa-se que crianças filhas de mães que iniciaram o pré-natal tardiamente, 

obtiveram maior prevalência de dose não oportunas. Naquelas que iniciaram o pré-natal 

durante o terceiro e último trimestre a probabilidade de não recebimento da dose oportuna foi 

11% superior do que naquelas que iniciaram o pré-natal no primeiro trimestre de gestação 

(Tabela 7).  

Nas crianças nascidas de mães que realizaram seis ou mais consultas de pré-natal a 

prevalência da não oportunidade da primeira foi inferior aquelas que realizaram menos de seis 

consultas. A realização de 6 ou mais consultas de pré-natal diminui em 19% a probabilidade 

de não receber a primeira dose em tempo oportuno.  

Nas crianças filhas de mães que tinham realizado sorologia para o VHB durante o 

pré-natal a prevalência de dose não oportuna foi inferior aquelas que não tinham realizado 

sorologia. A realização da sorologia diminui em 5% a probabilidade de não receber a vacina 

em tempo oportuno, do que naquelas que não a fizeram, entretanto, essa diferença não foi 

significativa (RP:0,95; IC: 0,88-1,01). 

As prevalências de doses não oportunas foram semelhantes, no que se refere a mãe 

das crianças terem ou não se vacinado adequadamente (3 doses da vacina contra hepatite B), 

por ocasião do pré-natal.  
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Tabela 7: Prevalências de doses oportunas e não oportunas da vacina contra hepatite B e 

Razão de Prevalência da não oportunidade, segundo características do pré-natal, parto e 

assistência ao RN, Inquérito Nacional de Saúde e Nutrição dos Povos Indígenas, Brasil, 

2008-2009. 

Variáveis N 
%Não 

oport. 
IC95% p.valor RP1 IC95% RP2 IC95% 

Trimestre de gestação na 1ª consulta PN 

1º 1551 55,9 47,8-63,7 p=0,0000 1 - 1  

2º 1663 66,6 59,5-72,9  1,10* 1,03-1,16 1,03 0,96-1,10 

3º 370 73,4 66,0-79,6  1,11* 1,04-1,19 0,98 0,92-1,05 

Nº Consultas de PN 

0 – 5 3272 71,1 64,8-76,6 p=0,0000 1,00 - 1,00  

6 ou + 1167 50,8 42,3-59,3  0,81* 0,75-0,86 0,88** 0,82-0,93 

Realização de sorologia p/HB 

Não 3077 66,5 59,1-73,1  1,00 - 1,00 - 

Sim 1326 55,1 45,7-64,1 p=0,0014 0,95* 0,88-1,01 1,01 0,99-1,21 

Mãe adequadamente vacinada contra HB no parto 

Não 587 61,9 54,1-69,2  1,00 - - - 

Sim 4109 62,1 55,0-68,8 p=0,9647 1,00 0,93-1,08 - - 

Testagem sorológica da mãe p/HB no parto 

Fez sorologia 1306 55,1 45,6-64,3 p=0,0242 1,00 - 1,00 - 

Não fez sorologia, mas estava 

adequadamente vacinada 
2518 66,8 58,8-74,0  1,06* 0,98-1,14 1,09 0,98-1,20 

Não fez sorologia e não estava 

adequadamente vacinada 
448 62,3 54,1-69,9  1,03 0,93-1,15 0,99 0,85-1,15 

Parto Hospitalar 

Não 2222 92.4 89,1-94,7  1,00 - 1,00 - 

Sim 3398 52,5 45,3-59,7 p=0,0000 0,56* 0,51-0,62 0,59** 0,53-0,65 

Quem fez o parto 

Médico 2232 51,0 42,5-59,4 p=0,0000 1,00 - 1,00 - 

Enfermeira 842 56,5 49,1-63,6  1,07* 0,97-1,19 1,05 0,94-1,77 

Parteira 1072 82,4 74,4-88,3  1,64* 1,47-1,84 1,11 0,93-1,33 

Não assistido ou assistido por 

outros 
1333 93,0 89,8-95,3  1,78* 1,61-1,98 1,16 0,97-1,38 

Tipo de Parto 

Vaginal 4954 66,7 60,1-72,6 p=0,0000 1,00 - 1,00 - 

Cirúrgico 592 49,2 41,6-56,7   0,81* 0,72-0,92 1,09 0,95-1,25 

RP(1) - Razões de Prevalência ajustadas por macrorregião. As RP foram estimadas por regressão de Poisson com 

variância robusta em modelo Multinível (1: Região), utilizando-se uma abordagem hierarquizada (bloco 1: 

características da aldeia; bloco 2: características socioeconômicas de demográficas; bloco 3: Pré-natal, parto e 

assistência ao recém-nascido; bloco 4: características da criança). 

RP(2) - Razões de Prevalência ajustadas por macrorregião, por variáveis retidas no bloco 2 (p<0,05) e 

mutuamente ajustadas por variáveis do próprio bloco (3) selecionadas para a análise multivariada desse bloco 

(p<0,20 em RP1*). As RP foram estimadas por regressão de Poisson com variância robusta em modelo 

Multinível (1: Região), utilizando-se uma abordagem hierarquizada (bloco 1: características da aldeia; bloco 2: 

características socioeconômicas de demográficas; bloco 3: Pré-natal, parto e assistência ao recém-nascido; bloco 

4: características da criança). 

* Variáveis com p<0,20 após ajuste por macrorregião.  

**Variáveis com p<0,05 após análise multivariada no bloco 3. 
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O indicador de vulnerabilidade à transmissão mãe-filho do VHB, apresenta na tabela 

7, a prevalências de não oportunidade semelhantes nas 3 categorias, em torno de 55,1 a 

66,8%. Dentre as mães que não realizaram sorologia no pré-natal para identificação do VHB, 

mas que estavam adequadamente vacinadas, obtiveram probabilidade de receber a dose não 

oportuna 6% superior do que naquelas que realizaram a sorologia independente do estado 

vacinal.  E ainda, naquelas que não fizeram a sorologia e também não estavam 

adequadamente vacinadas a probabilidade de recebera dose não oportuna foi 3% maior do que 

aquelas que fizeram sorologia independente do estado vacinal, entretanto, essas diferenças 

não foram significativa após ajuste por macrorregião. 

Crianças nascidas de parto hospitalar apresentaram prevalência de dose não oportuna  

inferior aquelas, que não nasceram em hospitais. Nascer em hospitais diminui em 44% a 

probabilidade de não receber a primeira dose em tempo oportuno na análise ajustada por 

macrorregiões. 

Identificou-se menor prevalência de doses não oportunas nos partos assistidos por 

médicos (51,0%), valor significativamente inferior em relação aos partos assistidos por 

parteiras (82,4%) e aos assistidos por outros ou não assistidos (93,0%). Crianças que 

nasceram com a assistência de enfermeiras, parteiras ou por outros, alcançaram  

respectivamente 7%, 64%, 78%, maior probabilidade de não receberem a dose oportuna, do 

que aquelas que nasceram com médicos. 

Além disso, crianças nascidas de parto vaginal tiveram maior prevalência de dose 

não oportuna do que as crianças nascidas de parto cirúrgico . Além disso, o parto cirúrgico 

diminui em 19% a probabilidade de receber a dose não oportuna em relação aquelas que 

nasceram pelo parto vaginal, significativo com controle por macrorregião. 

Observa-se que o sexo feminino apresentou prevalência de dose não oportuna 

levemente maior do que o masculino, entretanto essa diferença não foi significativa (Tabela 

8).  

Verificou-se que nascer com peso igual ou inferior a 2000g apresentou 

significativamente maior prevalência de dose não oportuna (86,0%) em relação às crianças 

que nasceram com peso igual ou superior a 2500g (57,0%). Nascer com peso ≤2.000g 

aumenta em 46% a probabilidade de não receber em tempo oportuno, do que aquelas que 

nascem com peso igual ou superior a 2500g. 
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Tabela 8: Prevalências de doses oportunas e não oportunas da vacina contra hepatite B e 

Razão de Prevalência da não oportunidade, segundo características individuais da criança, 

Inquérito Nacional de Saúde e Nutrição dos Povos Indígenas, Brasil, 2008-2009. 

Variáveis N 
%Não 

oport. 
IC95% p.valor RP1 IC95% RP2 IC95% 

Sexo         

Masculino 2878 63,7 56,6-70,2 p=0,1670 1,00 - - - 

Feminino 2753 65,4 59,2-71,1  1,02 0,99-1,05 - - 

Peso ao nascer 

>=2500g 3558 57,0 50,0-63,6 p=0,0000 1,00 - 1,00 - 

2001g-2499g 222 63,1 53,4-71,8  1,07* 0,98-1,18 1,04 0,94-1,15 

<=2000g 67 86 74,3-92,9  1,46* 1,29-1,66 1,39* 1,17-1,64 

Nº de irmãos vivos<60meses 

Filho único 2344 58,9 50,9-66,5 p=0,0003 1,00 - 1,00 - 

1 2493 68,5 62,5-73,9  1,08* 1,04-1,12 1,05 0,99-1,12 

>2 687 71,1 62,7-78,3   1,10* 1,03-1,19 1,03 0,91-1,16 

RP(1)  - Razões de Prevalência ajustadas por macrorregião. As RP foram estimadas por regressão de Poisson com 

variância robusta em modelo Multinível (1: Região), utilizando-se uma abordagem hierarquizada (bloco 1: 

características da aldeia; bloco 2: características socioeconômicas de demográficas; bloco 3: Pré-natal, parto e 

assistência ao recém-nascido; bloco 4: características da criança). 

RP(2) - Razões de Prevalência ajustadas por macrorregião, por variáveis retidas nos blocos 2 e 3 (p<0,05), e  

mutuamente ajustadas por variáveis do próprio bloco (4) selecionadas para a análise multivariada desse bloco 

(p<0,20 em RP1*). As RP foram estimadas por regressão de Poisson com variância robusta em modelo 

Multinível (1: Região), utilizando-se uma abordagem hierarquizada (bloco 1: características da aldeia; bloco 2: 

características socioeconômicas de demográficas; bloco 3: Pré-natal, parto e assistência ao recém-nascido; bloco 

4: características da criança). 

* Variáveis com p<0,20 após ajuste por macrorregião.  

**Variáveis com p<0,05 após análise multivariada no bloco 4. 

 

Observa-se que o número de irmãos vivos <60 meses parece aumentar a prevalência 

de doses não oportunas. Ter 2 irmãos ou mais com idade inferior a 60 meses aumenta 10% a 

probabilidade de não oportunidade em relação aqueles que são filho único. 

Em relação à análise multinível e multivariada, dentre as variáveis do bloco 01, as 

variáveis macrorregião e apoio por missões religiosas obtiveram p.valor <0,20 e com isso 

foram incluídas na regressão multivariada do bloco1, entretanto, somente macrorregião foi 

significativa (p<0,05) e por isso mantida no modelo final. 

As variáveis incluídas na análise multivariada no bloco 2, foram: renda estável, índice 

de bens domésticos, Nº de residentes no domicílio e anos de estudo materno. Porém as 

variáveis que permaneceram no modelo final foram índice de bens domésticos, número de 

residentes no domicílio e anos de estudo materno. 

No bloco 3, as variáveis que compuseram a análise multivariada foram: trimestre de 

início do pré-natal, número de consultas de pré-natal, realização de sorologia do VHB, 

testagem sorológica da mãe para o VHB no parto, local de nascimento, quem fez o parto, tipo 
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de parto. Mas somente a variável número de consultas de pré-natal e tipo de parto hospitalar 

mantiveram-se no modelo final. 

Dentre as variáveis do bloco 4, o peso ao nascer e nº de irmãos vivo < 60 meses foram 

incluídas na análise multivariada, mas somente o peso ao nascer manteve-se no modelo final. 

 

7.2.1 Modelo Final – Dose não oportuna 

 

A estimativa da variabilidade do desfecho atribuída a diferenças entre aldeias obtida 

por meio da regressão multinível e contendo apenas o desfecho dose não oportuna (modelo 

nulo) foi 0,09 (IC: 0,05-0,15). Essa variabilidade é considerada válida para a realização deste 

estudo tendo em vista que o intervalo de confiança não alcança zero (Tabela 9). 

Ao analisar as razões de prevalências de doses não oportunas segundo as 

macrorregiões observa-se que todas as macrorregiões analisadas possuem menores 

probabilidades (18-26%) de não receber a primeira dose em tempo considerado oportuno, em 

relação a macrorregião Norte.  

Em relação as características socioeconômicas, identificou-se que crianças 

pertencentes ao 2º e 3º tercil do índice de bens domésticos possuem menores probabilidades 

(respectivamente em 6% e 9%) de não receberem a primeira dose oportuna do que aquelas 

pertencentes ao 1º tercil. Além disso crianças filhas de mães com 10 anos ou mais de estudos 

essa probabilidade foi 14% menor do que daquelas filhas de mães sem escolaridade. Em 

contrapartida, crianças que residem em domicílios com 9 ou mais pessoas a probabilidade de 

receber a primeira dose em atraso é 10% maior do que as que residem com até 4 pessoas. 

Quanto as variáveis significativas no modelo final referentes as características do pré-

natal, observa-se que nas crianças cujas mães realizaram 6 ou mais consultas de pré-natal a 

probabilidade de não receber a dose oportuna foi 12% menor do que aquelas que tiveram até 

cinco consultas. Além disso, nas crianças que nasceram de parto hospitalar a probabilidade de 

não receber a primeira dose em tempo oportuno foi 41% menor do que aquelas que não 

nasceram em hospitais.  

Crianças que nasceram com peso igual ou inferior a 2.000g a probabilidade de não ser 

vacinado em tempo oportuno foi 38% maior do que naquelas com peso igual ou superior que 

2.500g. 

No modelo final e após inclusão de todos os blocos na análise multinível e 

multivariada, observa-se que a estimativa da variabilidade de doses não oportunas atribuída a 
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diferenças entre aldeias obtida por meio da regressão multinível e contendo todas as variáveis 

significativas no modelo final foi 0,03 (0,01-0,08), indicando que essa diferença não foi 

totalmente explicada com tais variáveis (Tabela 9). Além disso, ocorreu uma diminuição de 

número de crianças na amostra conforme as variáveis foram incluídas na análise multivariada. 

provavelmente, devido ao alto número de registros com informações ignoradas. 

 

Tabela 9: Modelo Final da análise multivariada de Poisson com variância robusta em modelo 

multinível com abordagem hierarquizada para não oportunidade da primeira dose da vacina 

contra hepatite B. Inquérito Nacional. 

Variáveis 
Nulo Macro Bloco 02 Bloco 03 Bloco 04 

RPa IC95% RPa IC95% RPa IC95% RPa IC95% RPa IC95% 

Macrorregião 

    Norte   1,00 - 1,00  1,00   1,00   

    Centro-oeste   0,82 0,70-0,97 0,84 0,72-0,97 1,01 0,91-1,12 1,03 0,92-1,09 

    Nordeste   0,77 0,66-0,89 0,82 0,71-0,94 1,04 0,90-1,19 1,06 0,93-1,21 

    Sul/Sudeste     0,74 0,55-0,98 0,78 0,60-1,02 1,04 0,80-1,34 1,06 0,82-1,36 

Índice de bens 

domésticos 
             

    1º Tercil     1,00 - 1,00   1,00 - 

    2º Tercil     0,94 0,90-0,99 0,95 0,91-0,99 0,95 0,92-1,00 

    3º Tercil     0,91 0,86-0,96 0,92 0,86-0,98 0,92 0,86-0,98 

Nº de residentes no domicílio 

    Até 4      1,00 - 1,00   1,00 - 

    5-8      1,07 1,01-1,14 1,03 0,97-1,10 1,03 0,96-1,09 

    9 ou +     1,10 1,03-1,18 1,04 0,97-1,11 1,04 0,96-1,12 

Anos de estudo materno  

    zero     1,00  1,00 - 1,00 - 

    1-4     0,99 0,94-1,04 1,05 0,99-1,11 1,05 0,99-1,11 

    5-9     0,88 0,83-0,94 0,99 0,92-1,07 1,00 0,92-1,09 

    10 ou +         0,86 0,77-0,95 0,99 0,87-1,11 1,01 0,89-1,15 

Consultas PN 

0 a 5       1,00 - 1,00 - 

6 ou mais       0,88 0,82-0,93 0,89 0,83-0,94 

Parto Hospitalar 

Não       1,00 - 1,00 - 

Sim       0,59 0,53-0,65 0,59 0,53-0,65  

Peso ao nascer 

    >=2500         1,00 - 

    2001-2499         1,05 0,95-1,65 

    <=2000                 1,38 1,17-1,61 

Est.Variabilidade 

Aldeia.Var(cons) 0,09 
0,05-

0,15 
0,07 0,04-0,12 0,05 0,03-0,10 0,03 0,01-0,08 0,03 0,01-0,08 

Modelo vazio (n=5.632) - Dose inoportuna e Nível Aldeia 
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Modelo 1: macrorregião (n=5632) 

Modelo 2: macrorregião + Bloco 2 (n=5.571) 

Modelo 3: macrorregião + Bloco 2 + Bloco 3 (n=4,399) 

Modelo 4: macrorregião + bloco 2 +bloco 3 +bloco 4 (n=4.381) 

 

 

7.3  Proporção do esquema completo da vacina em crianças > 6 meses e fatores associados 

ao esquema incompleto 

O esquema completo recomendado pelo MS, seja com 3 doses para crianças que 

nascem com peso >2.000g, ou quatro doses para aquelas que nascem com peso ≤2.000g, a 

última dose será no 6 mês, quando a crianças recebem no período recomendado (0, 1, e 6 

meses ou 0,1, 2 e 6 meses) acaba por finalizar a última dose, em qualquer uma das situações, 

no sexto mês de vida. Por este motivo foram excluídas da análise de esquema completo 662 

19,7% crianças do total da amostra, crianças que tinham menos de seis meses de vida.  

Dentre as crianças analisadas no 1INSNP, 89,2% tinham completado 6 meses de 

idade, portanto, estavam aptas a receberem o esquema completo da vacina contra hepatite B. 

A análise do esquema incompleto apontou que aproximadamente 1/5 das crianças indígenas 

em todo o Brasil tinha o esquema incompleto. No que tange a distribuição geografia, o estudo 

indicou que aproximadamente ¼ das crianças da macrorregião Norte não completaram o 

esquema (Tabela 3), sendo esta a região com maior prevalência esquema incompleto e, o 

menor foi identificado na Centro-oeste. 

Nas aldeias com uma população intermediária, com 201 a 400 residentes a 

prevalência de esquema incompleto foi menor do que nas aldeias menos populosas (<=200 

residentes) e nas mais populosas (> 400 residentes). Residir em aldeias com 201-400 diminui 

em 23% a prevalência de esquema incompleto em relação aquelas com 200 residentes ou 

menos, mas essa diferença desaparece após ajustes. O mesmo acontece com a prevalência de 

esquema incompleto referente ao número total de crianças <60 meses na aldeia, pois nas 

aldeias com uma quantidade intermediaria de crianças menores de 60 meses, parecem ter 

menor prevalência de esquema incompleto.  

Em aldeias que recebiam apoio comunitário pela Pastoral da Criança a prevalência 

de esquema incompleto foi menor do que naquelas sem esse tipo de apoio. Ao ajustar a 

análise por macrorregião o fato de ter apoio pela Pastoral diminui em 25%, a probabilidade de 

receber esquema incompleto da vacina.  
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Tabela 10: Prevalências de Crianças <60 meses com esquema completo e incompleto da 

vacina contra hepatite B e Razão de Prevalência do esquema incompleto, segundo 

composição demográfica da aldeia e ações de apoio comunitário, Inquérito Nacional de Saúde 

e Nutrição dos Povos Indígenas, Brasil, 2008-2009. 

Variáveis N 

% 

crianças 

com 

esquema 

incompleto 

IC95% p.valor RP(1) IC95% RP(2) IC95% 

Região 

Brasil 5467 20,8 18,3-23,5 p=0,0831 - -   

Norte 2310 26,5 21,0-32,7  1,00  1,00  

Centro-Oeste 1156 16,7 13,8-20,0  0,71* 0,54-0,92 0,71 0,54-0,94 

Nordeste 1222 20,3 14,1-28,2  0,78* 0,55-1,12 0,88 0,58-1,33 

Sul/Sudeste 779 20,1 17,1-23,6  0,78* 0,61-0,99 0,86 0,66-1,13 

Nº total de residentes na aldeia      

< =200  731 29,3 22,7-36,8 p=0,0793 1,00 - 1,00  

201 a 400  982 18,3 15,2-22,0  0,77* 0,57-1,00 0,79 0,59-1,06 

401 – 1000 1630 21,7 16,9-27,4  0,79 0,52-1,20 0,81 0,53-1,23 

>1000  1870 19,3 15,3-24,1  0,86 0,60-1,22 0,82 0,57-1,18 

Nº de crianças <60m na aldeia 

>=50 1308 22,0 18,1-26,6 p=0,2110 1,00 - - - 

51 - 100  1276 18,6 15,5-22,0  0,85 0,66-1,09 - - 

101 – 250 1212 26,2 18,7-35,4  1,12 0,74-1,70 - - 

>250 575 19,0 14,2-24,8  0,97 0,63-1,49 - - 

Apoio - Pastoral da criança 

Não 4469 21,9 18,8-25,2  1,00 - 1,00 - 

Sim 984 17,7 14,0-22,3 p=0,1305 0,75* 0,60-0,93 0,74** 0,60-0,93 

Apoio – ONGs 

Não 4748 20,3 17,7-23,1  1,00 - - - 

Sim  705 24,3 16,6-34,1 p=0,3699 1,17 0,60-0,93 - - 

Apoio - Missões Religiosas 

Não  4128 20 17-23,3  1,00 - 1,00 - 

Sim 1325 23 19,1-27,3 p=0,2481 1,30* 1,00-1,69 1,29 0,99-1,67 

RP(1) - Razões de Prevalência ajustadas por macrorregião. As RP foram estimadas por regressão de Poisson com 

variância robusta em modelo Multinível (1: Região), utilizando-se uma abordagem hierarquizada (bloco 1: 

características da aldeia; bloco 2: características socioeconômicas de demográficas; bloco 3: Pré-natal, parto e 

assistência ao recém-nascido; bloco 4: características da criança). 

RP(2) - Razões de Prevalência ajustadas por macrorregião e mutuamente ajustadas por variáveis do próprio bloco 

selecionadas para a análise multivariada (p<0,20 em RP1*). As RP foram estimadas por regressão de Poisson 

com variância robusta em modelo Multinível (1: Região), utilizando-se uma abordagem hierarquizada (bloco 1: 

características da aldeia; bloco 2: características socioeconômicas de demográficas; bloco 3: Pré-natal, parto e 

assistência ao recém-nascido; bloco 4: características da criança). 

* Variáveis com p<0,20 após ajuste por macrorregião.  

**Variáveis com p<0,05 após análise multivariada no bloco 1.  

 

De modo contrário, a existência de apoio comunitário por meio de ONGs e Missões 

religiosas parece aumentar em até 23% (missões religiosas) a probabilidade de receber o 
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esquema incompleto da vacina, entretanto, a diferença de existência ou não desses apoios não 

foram significativas. 

As prevalências de crianças com esquema incompleto, segundo características 

socioeconômicas e demográficas no domicílio são apresentadas na tabela 11. Observa-se que 

a prevalência de esquema incompleto foi semelhante em domicílios que tinham ou não renda 

estável.  

Houve discreta diminuição da prevalência de esquema incompleto proporcional ao 

aumento do índice de bens domésticos. Crianças do 3º tercil do indicador diminuem em 18% 

a probabilidade de receber esquema incompleto, em relação as crianças pertencentes ao 1º 

tercil, mas essa diferença não foi significativa após análise multivariada e hierarquizada 

(RP2). 

Observa-se na tabela 11 discreto aumento  da prevalência de esquema incompleto na 

medida em que aumenta o número de moradores no domicílio, mas essa diferença 

desapareceu após ajuste por macrorregião (RP1).   

A idade da mãe no nascimento do filho parece não interferir na prevalência de 

esquema incompleto. As prevalências foram homogêneas em todas as faixas etárias, entre 

20,5 e 22,2%, e essa diferença não foi significativa. 

Com o aumento do número de anos de estudos pela mãe, diminuiu   a prevalências de 

esquema incompleto. Crianças de mães que estudaram 10 anos ou mais apresentaram 

probabilidade 24% menor de receber esquema incompleto do que aquelas filhas de mães com 

zero ano de estudo, permanecendo esta proteção mesmo após ajuste por macrorregiões (RP1) 

e analise multivariada (RP2). 
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Tabela 11: Prevalências de Crianças <60 meses com esquema completo e incompleto da 

vacina contra hepatite B e Razão de Prevalência do esquema incompleto, segundo 

características demográficas e socioeconômicas, Inquérito Nacional de Saúde e Nutrição dos 

Povos Indígenas, Brasil, 2008-2009. 

Variáveis  N 

% crianças 

com esquema 

incompleto 

IC95% p.valor RP(1) IC95% RP(2) IC95% 

Renda estável no domicílio 

Não 3203 20,2 18,2-22,4  1,00 - - - 

Sim 2250 21,3 17,7-25,5 p=0,5030 0,95 0,86-1,05 - - 

Índice de bens domésticos 

1º Tercil 2105 24,7 20,4-29,7 p=0,0038 1,00 - 1,00  

2º Tercil 1930 20,1 17,5-23,0  0,94 0,83-1,06 0,95 0,84-1,08 

3º Tercil 1432 17,4 14,6-20,6  0,82* 0,69-0,96 0,85 0,72-1,00 

Nº de residentes no domicílio 

Até 4 

moradores 
1297 18,5 15,8-21,5 p=0,0156 1,00 - - - 

de 5 a 8 

moradores 
2666 19,8 17,6-22,0  0,97 0,84-1,13 - - 

9 moradores 

ou + 
1485 26,0 20,2-32,7  1,02 0,87-1,18 - - 

Idade materna ao nascimento da criança 

< 20 1467 20,5 17,5-23,9 p=0,7665 1,00 - - - 

20 a 29 2568 20,2 17,7-23,0  0,95 0,85-1,05 - - 

30 a 39 1144 21,5 17,7-25,9  0,99 0,88-1,14 - - 

>=40 243 22,2 16,7-28,8  1,07 0,85-1,35 - - 

Anos de estudo materno 

zero  967 24,5 19,6-30,2 p=0,0304 1,00 - 1,00  

1 a 4 anos 2402 21,6 18,3-25,3  0,90* 0,79-1,03 0,9 0,79-1,03 

5 a 9 anos 1356 18,1 15,7-20,8  0,85* 0,70-1,02 0,88 0,71-1,03 

10 anos ou + 690 17,4 14,0-21,4   0,76* 0,61-0,95 0,78** 0,62-0,97 

RP(1) - Razões de Prevalência ajustadas por macrorregião. As RP foram estimadas por regressão de Poisson com 

variância robusta em modelo Multinível (1: Região), utilizando-se uma abordagem hierarquizada (bloco 1: 

características da aldeia; bloco 2: características socioeconômicas de demográficas; bloco 3: Pré-natal, parto e 

assistência ao recém-nascido; bloco 4: características da criança). 

RP(2) - Razões de Prevalência ajustadas por macrorregião, por variáveis retidas no bloco 1 (p<0,05), e 

mutuamente ajustadas por variáveis do próprio bloco (2) selecionadas para a análise multivariada desse bloco 

(p<0,20 em RP1*). As RP foram estimadas por regressão de Poisson com variância robusta em modelo 

Multinível (1: Região), utilizando-se uma abordagem hierarquizada (bloco 1: características da aldeia; bloco 2: 

características socioeconômicas de demográficas; bloco 3: Pré-natal, parto e assistência ao recém-nascido; bloco 

4: características da criança). 

* Variáveis com p<0,20 após ajuste por macrorregião.  

**Variáveis com p<0,05 após análise multivariada no bloco 2. 

  

As prevalências de crianças com esquema incompleto segundo características do pré-

natal, parto e assistência ao recém-nascidos são apresentadas na tabela 12. Observa-se que as 

prevalências foram semelhantes em relação ao trimestre de início do pré-natal, crianças 

nascidas de mães que iniciaram o pré-natal no terceiro trimestre apresentaram probabilidade 
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de receber esquema incompleto 17% maior do que aquelas que iniciaram no primeiro 

trimestre, mas a diferença não foi significativa.  

Nas crianças filhas de mães que realizaram pelo menos 6 consultas de pré-natal a 

prevalência de esquema incompleto foi significativamente menor (15,4%) do que nas que 

realizaram até 5 consultas(21,6%). Na análise ajustada por macrorregião (RP1), observa-se 

que entre as crianças cujas mães  realizaram 6 ou mais consultas a probabilidade de receber 

esquema incompleto foi 22% menor do que naquelas que fizeram até 5 consultas, porém essa 

diferença desapareceu após abordagem hierarquizada.  

As prevalências de esquemas incompletos foram homogêneas entre as crianças, cujas 

mães realizaram ou não sorologia contra VHB durante o pré-natal, receberam ou não 

adequadamente as doses da vacina contra VHB por ocasião da gravidez e, independente da 

testagem sorológica da mãe associada a vacinação adequada, por ocasião do parto. 

Em relação ao local de nascimento, observa-se menor prevalência de esquema 

incompleto nas crianças que nasceram em hospital, pois nestas, a probabilidade de receber 

esquema incompleto foi 8% menor do que nas que não nasceram neste local, porém essa 

diferença não foi significativa. 

Em relação a quem fez o parto, nas crianças, cujos partos não foram assistidos ao 

nascimento ou foram assistidas por outras pessoas, a prevalência de esquema incompleto foi 

significativamente maior do que nas crianças assistidas por médicos. Além disso, a 

probabilidade de receber esquema incompleto foi 11% maior para os partos não assistidos do 

que nos assistidos por médicos, porém essa diferença não é significativa após ajustes. 
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Tabela 12: Prevalências de Crianças <60 meses com esquema completo e incompleto da 

vacina contra hepatite B e Razão de Prevalência do esquema incompleto, segundo 

características do pré-natal, parto e assistência ao RN, Inquérito Nacional de Saúde e Nutrição 

dos Povos Indígenas, Brasil, 2008-2009. 

Variáveis N 

% crianças 

com esquema 

incompleto 

IC95% p.valor RP(1) IC95% RP(2) IC95% 

Trimestre de gestação na 1ª consulta PN  

1 1399 16,5 13,8-19,7 p=0,6654 1,00 - 1,00  

2 1553 17,6 15,4-20,1  1,04 0,91-1,19 1,00 0,87-1,16 

3 354 18,4 13,9-24,1  1,17* 0,92-1,50 0,98 0,73-1,32 

Nº Consultas de PN 

0 - 5 3195 21,6 18,5-25,1 p=0,0019 1,00 - 1,00 - 

6 ou + 1026 15,4 12,8-18,4  0,78* 0,67-0,91 0,78** 0,66-0,91 

Realização de sorologia p/HB 

Não 2939 19,5 16,9-22,4  1,00 - - - 

Sim 1206 15,7 13,0-18,8 p=0,0000 0,89 0,71-1,11 - - 

Mãe adequadamente vacinada contra HB no parto 

Não 558 16,0 12,4-20,2  1,00 - 1,00 - 

Sim 3909 19,1 17,0-21,4 p=0,1227 1,14* 0,93-1,39 1,00 0,78-1,27 

Testagem sorológica da mãe p/HB no parto 

Fez sorologia 

independente do 

estado vacinal 

1188 15,7 
13,05-

18,9 
p=0,0917 1,00 - - - 

 Não fez 

sorologia, mas 

estava vacinada 

2390 19,6 17,2-22,4  1,11 0,88-1,39 - - 

Não tem 3 doses 

e não fez 

sorologia 

440 16,6 12,3-22,1  1,02 0,75-1,39 - - 

Parto Hospitalar 

Não 2269 25,0 19,9-30,9  1,00 - 1,00  

Sim 3176 18,6 16,6-20,7 p=0,0126 0,92* 0,81-1,04 1,00 0,72-1,39 

Quem fez o parto 

Médico 2070 18,4 16,4-20,6 p=0,0020 1,00 - 1,00  

Enfermeira 800 19,2 15,5-23,4  1,06 0,91-1,24 1,01 0,82-1,25 

Parteira 1047 18,7 16,0-21,9  1,05 0,90-1,23 0,97 0,70-1,35 

Não assistido ou 

por outros 
1383 28,8 21,7-37,0  1,11* 0,95-1,29 1,00 0,79-1,28 

Tipo de Parto 

Vaginal 4818 20,5 17,8-23,6 p=0,7219 1,00 - - - 

Cirúrgico 556 21,4 17,8-25,6  1,06 0,88-1,28 - - 

Fez o teste do pezinho 

Não 3304 22,7 19,0-26,9  1,00 - 1,00 - 

Sim  1931 15,6 13,6-17,8 p=0,0006 0,80* 0,67-0,96 0,82 0,65-1,04 

 
RP(1) - Razões de Prevalência ajustadas por macrorregião. As RP foram estimadas por regressão de Poisson com 

variância robusta em modelo Multinível (1: Região), utilizando-se uma abordagem hierarquizada (bloco 1: 
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características da aldeia; bloco 2: características socioeconômicas de demográficas; bloco 3: Pré-natal, parto e 

assistência ao recém-nascido; bloco 4: características da criança). 

RP(2) - Razões de Prevalência ajustadas por macrorregião, por variáveis retidas nos blocos 1 e 2 (p<0,05), e 

mutuamente ajustadas por variáveis do próprio bloco (3) selecionadas para a análise multivariada desse bloco 

(p<0,20 em RP1*). As RP foram estimadas por regressão de Poisson com variância robusta em modelo 

Multinível (1: Região), utilizando-se uma abordagem hierarquizada (bloco 1: características da aldeia; bloco 2: 

características socioeconômicas de demográficas; bloco 3: Pré-natal, parto e assistência ao recém-nascido; bloco 

4: características da criança). 

* Variáveis com p<0,20 após ajuste por macrorregião.  

**Variáveis com p<0,05 após análise multivariada no bloco 3. 

 

As prevalências de esquema incompleto segundo tipo de parto foram semelhantes e 

não foram significativas.  

A prevalência de esquema incompleto foi inferior nas crianças que realizaram o teste 

do pezinho, além disso, para estas crianças a probabilidade de receber esquema incompleto foi 

20% menor do que nas que não realizaram o teste, entretanto, essa diferença desaparece após 

controle pelas variáveis do mesmo bloco e dos blocos anteriores. 

Observa-se que há uma prevalência de esquema incompleto discretamente inferior 

nas crianças do sexo feminino. Crianças do sexo feminino apresentam probabilidade de 

receber esquema incompleto 7% maior do que as crianças do sexo masculino, entretanto essa 

diferença não foi significativa (Tabela 13).  

Crianças que nascem com peso >2000g tem menor prevalência de esquema 

incompleto do que as crianças com peso ≤ 2.000g. Nascer com este último peso aumenta em 

6,0 vezes a probabilidade de receber o esquema incompleto do que nascer com peso ≥ 2.500g 

e, essa diferença mantem significativa após ajustes. 

A prevalência de esquema incompleto foi homogênea em relação ao número de 

irmãos com idade <60 meses.. Após ajuste por macrorregião, observa-se que crianças com 2 

ou mais irmãos tem probabilidade de receber esquema incompleto 23% maior do que as que 

são o único filho nesta faixa etária, entretanto, essa diferença desaparece após ajuste com 

abordagem hierarquizada. 
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Tabela 13: Prevalências de Crianças <60 meses com esquema completo e incompleto da 

vacina contra hepatite B e Razão de Prevalência do esquema incompleto, segundo 

características individuais da criança, Inquérito Nacional de Saúde e Nutrição dos Povos 

Indígenas, Brasil, 2008-2009. 

Variáveis N 

% 

crianças 

com 

esquema 

incompleto 

IC95% p.valor RP(1) IC95% RP(2) IC95% 

Sexo 

Masculino 2804 20,5 17,6-23,8 p=0,7098 1,00 - 1,00  

Feminino 2662 21,0 18,5-23,7  1,07* 0,97-1,17 1,07 0,95-1,20 

Peso ao nascer 

>=2500g 3231 16,0 13,7-18,5 p=0,0000 1,00 - 1,00  

2001g-

2499g 
212 13,2 09,2-18,7  0,9 0,64-1,27 0,9 0,62-1,32 

<=2000g 65 96,0 88,5-98,7  5,33* 4,41-6,45 5,60** 4,75-6,60 

Nº de irmãos vivo<60meses       

Filho 

único 
2310 20,1 17,2-23,4 p=0,6260 1,00 - 1,00  

1 irmão 2400 20,7 17,7-24,1  0,99 0,89-1,10 1,01 0,89-1,13 

2 ou mais 638 22,2 18,6-26,2   1,23* 1,05-1,43 1,17 0,97-1,39 

RP(1) - Razões de Prevalência ajustadas por macrorregião. As RP foram estimadas por regressão de Poisson com 

variância robusta em modelo Multinível (1: Região), utilizando-se uma abordagem hierarquizada (bloco 1: 

características da aldeia; bloco 2: características socioeconômicas de demográficas; bloco 3: Pré-natal, parto e 

assistência ao recém-nascido; bloco 4: características da criança). 

RP(2) - Razões de Prevalência ajustadas por macrorregião, por variáveis retidas nos blocos 1, 2 e 3 (p<0,05), e 

mutuamente ajustadas por variáveis do próprio bloco (4) selecionadas para a análise multivariada desse bloco 

(p<0,20 em RP1*). As RP foram estimadas por regressão de Poisson com variância robusta em modelo 

Multinível (1: Região), utilizando-se uma abordagem hierarquizada (bloco 1: características da aldeia; bloco 2: 

características socioeconômicas de demográficas; bloco 3: Pré-natal, parto e assistência ao recém-nascido; bloco 

4: características da criança). 

* Variáveis com p<0,20 após ajuste por macrorregião.  

**Variáveis com p<0,05 após análise multivariada no bloco 4.  

 

Em relação à análise multinível e multivariada, dentre as variáveis do bloco 01, as 

variáveis macrorregião, nº de residentes na aldeia, apoio comunitário através da Pastoral da 

criança e Missões religiosas. Ao final as variáveis macrorregiões e apoio comunitário por 

meio da pastoral da criança ficaram no modelo, por apresentar p.valor <0,05. 

As variáveis incluídas na regressão multivariada do bloco 2 foram índice de bens 

domésticos e escolaridade (RP2), porém somente escolaridade da mãe permaneceu no modelo 

final. 

No bloco 3, as variáveis que compuseram a análise multivariada foram: trimestre de 

gestação de início do pré-natal, Nº de consultas, mãe adequadamente vacinada contra HB no 

parto, parto hospitalar, quem fez o parto e teste do pezinho, mas somente consulta de pré-natal 

manteve-se significativa no modelo final. 
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Todas as variáveis do bloco 4 foram incluídas na análise multivariada, mas somente o 

peso ao nascer se manteve no modelo final. 

 

 

7.3.1 Modelos finais - Esquema incompleto 

No que tange à análise multinível, a estimativa da variabilidade do desfecho, atribuída 

a diferenças entre aldeias obtida por meio da regressão multinível contendo apenas o desfecho 

esquema incompleto (modelo nulo) foi 0,24 (IC: 0,16-0,37). Essa variabilidade é considerada 

válida para a realização deste estudo tendo em vista que o intervalo de confiança não alcança 

zero (Tabela 14). 

 

Tabela 14: Modelo Final da análise multivariada de Poisson com variância robusta em modelo 

multinível com abordagem hierarquizada para esquema vacinal contra hepatite B incompleto. 

Inquérito Nacional de Saúde e Nutrição dos Povos Indígenas, Brasil, 2008-2009. 

Variáveis 
Nulo Macro Bloco 01 Bloco 02 Bloco 03 Bloco 04 

RPa IC95% RPa IC95% RPa IC95% RPa IC95% IC95% RPa IC95% RPa 

Macrorregião 

    Norte   1,00 - 1,00  1,00 - 1,00 - 1,00 - 

    Centro-oeste   0,71 0,54-0,92 0,73 0,56-0,95 0,72 0,55-0,95 0,75 0,55-1,02 0,79 0,57-1,08 

    Nordeste   0,78 0,55-1,12 0,81 0,57-1,15 0,84 0,60-1,18 0,88 0,62-1,25 0,93 0,65-1,32 

    Sul/Sudeste   0,78 0,61-0,99 0,87 0,68-1,11 0,87 0,68-1,11 0,97 0,73-1,28 1,00 0,75-1,33 

Apoio - Pastoral da criança 

Não     1,00 - 1,00 - 1,00 - 1,00 - 

Sim         0,75 0,60-0,93 0,76 0,61-0,94 0,78 0,62-0,97 0,79 0,61-1,02 

Anos de estudo materno 

zero ano       1,00 - 1,00 - 1,00 - 

1 a 4 anos       0,90 0,79-1,03 0,96 0,82-1,15 0,98 0,82-1,17 

5 a 9 anos       0,85 0,71-1,03 0,92 0,75-1,18 0,97 0,74-1,25 

10 anos ou +             0,78 0,62-0,97 0,8 0,61-1,05 0,9 0,67-1,21 

Consulta PN 

0 - 5          1,00 - 1,00 - 

6 ou mais                 0,78 0,67-0,91 0,81 0,69-0,96 

Peso ao nascer 

    >=2500           1,00 - 

    2001-2499           0,90 0,62-1,32 

    <=2000           5,60 4,75-6,60 

Est.Variabilidade 

Aldeia.Var(cons) 0,24 0,16-0,37 0,22 0,14-0,34 0,21 0,14-0,32 0,20 0,13-0,30 0,19 0,12-0,29 0,20 0,12-0,31 

Modelo vazio (n=5.467) - Esquema Incompleto e Nível Aldeia  

Modelo 1: macrorregião (n=5.453) 

Modelo 2: macrorregiões +bloco 1 (n=5.401) 

Modelo 3: macrorregião + Bloco 2 (n=5.401) 
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Modelo 4: macrorregião + Bloco 1 + Bloco 2 +bloco 3 (n=4184) 

Modelo 5:  macrorregião + Bloco 1 + Bloco 2 + Bloco 3 +bloco 4 (n=4.125)  

 

Ao analisar as razões de prevalências de esquema incompleto segundo as 

macrorregiões observa-se novamente que todas as macrorregiões analisadas possuem menores 

probabilidades (22-29%) de receber esquema incompleto, em relação a macrorregião Norte.  

Dentre as variáveis do bloco 1, o fato de existir apoio comunitário nas aldeias por 

meio da pastoral da criança diminui em 25% a probabilidade de receber esquema incompleto 

da vacina. Em relação as características socioeconômicas, identificou-se que crianças filhas de 

mães com 10 anos ou mais de estudos possuem 22 % menos probabilidade de receber o 

esquema incompleto da vacina, do que naquelas que não estudaram.  

Crianças nascidas de mães que realizaram seis ou mais consultas de pré-natal, 

também tiveram menos resultado, conferindo proteção ao desfecho, na realização de 6 ou 

mais consultas de pré-natal. Após inclusão de todos os blocos, identificou-se que nas crianças 

que nasceram com peso igual ou inferior a 2.000g a probabilidade de receber esquema 

incompleto foi 5,43 maior do que nas nasceram com peso igual ou maior que 2.500g. 

Após a inclusão das variáveis no modelo final, a estimativa da variabilidade no nível 

aldeia diminuiu para 0,19, indicando que existe variabilidade do esquema incompleto no nível 

aldeia, mas que outras variáveis, não medidas neste estudo, possam explicar a variabilidade 

do esquema incompleto entre aldeias. 

Observa-se, que ao incluir as variáveis no modelo o número de crianças na amostra 

diminui, ao acrescentarmos as variáveis do bloco 4, ocorreu uma diminuição de 1.342 

crianças, devido à ocorrência de registros ignorados. 
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8 DISCUSSÃO 

Anualmente, aproximadamente 12 milhões de doses da vacina contra hepatite B são 

administradas pelo PNI (LUNA et al., 2009). Em geral as estimativas da cobertura vacinal 

realizadas pelo programa são calculadas pelo método administrativo, que divide o número de 

doses aplicadas pelo número da população alvo, utilizando dados populacionais de outra fonte 

de dados, que pode proporcionar variações na estimativa da população alvo. Esse método 

pode superestimar  a cobertura, quando comparada com coberturas estimadas através de 

inquéritos domiciliares, pois este último, utiliza a mesma fonte de dados tanto para o 

numerador, quanto denominador. Além disso, o método administrativo não permite identificar 

individualmente cada criança vacinada, o que é possível quando se realiza o cálculo de 

cobertura com doses recebidas. Isso inviabiliza análise no nível individual, restringindo-se à 

abordagem ecológica. Desse modo, o método estatístico utilizado neste estudo, apresenta 

vantagens para uma melhor estimativa da cobertura da vacina contra a HB. 

Nos modelos finais da análise multivariada, identificou-se que mais variáveis foram 

estatisticamente significativas em relação ao recebimento da dose não oportuna do que em 

relação ao esquema incompleto, além disso a maioria das variáveis que foram associadas ao 

esquema incompleto, com exceção ao apoio da pastoral da criança, todas as demais também 

foram associadas ao recebimento da dose não oportuna.  

Os recursos do SUS para a vacina e a imunoglobulina não são usados amplamente em 

todo o território nacional, sobretudo em áreas onde há falta de profissionais treinados 

(PARANÁ et al., 2008). Assim a Região Norte, onde há escassez de profissionais, de serviços 

de saúde e dificuldades de acesso, se torna um local mais difícil para ações da prevenção e 

tratamento, ocasionando um difícil controle da doença nessa região.  

Diante desse cenário, a vacinação rigorosa e universal dos recém-nascidos e a 

aplicação das doses preconizadas revestem-se de importância ainda maior em povos 

indígenas, tendo em vista a situação de alta endemicidade e as formas próprias de transmissão 

do VHB, que conferem maior probabilidade de infecção durante a infância. 

 

 

8.1 Dose não oportuna 

 

O Ministério da Saúde não define uma meta específica para a proporção de primeira 

dose em tempo oportuno da vacina contra o VHB, tal como é estipulado na China, que 



79 

 

estabelece uma meta de 75% para todas as províncias, visando prevenir a transmissão do vírus 

da mãe para o filho (ZHOU et al., 2009).  

Destaca-se que o tempo de primeira dose da vacina em recém-nascidos é um 

indicador de desempenho do programa de vacinação em cidades e estados, já que muitos 

estudos apontam que a administração precoce de vacina contra hepatite B fornece maior 

proteção quando a primeira dose for aplicada nas primeiras 24 do que quando adiada para 

depois de 48h do nascimento (BEASLEY et al., 1983, F de LA HOZ et al., 2007).  

A estimativa da variabilidade foi significativa para o nível aldeia, na análise da não 

oportunidade da primeira dose, o que indica que variáveis contextuais deste nível influenciam 

nas diferenças de proporções no recebimento de doses não oportunas. Porém, nenhuma das 

variáveis do Bloco 01 (aldeia) permaneceu significativa no modelo final, o que demonstra que 

outras variáveis da aldeia podem interferir neste desfecho, mas não foram avaliadas nesse 

estudo. Em uma análise multinível, sobre anemia em mulheres indígenas, também no 

INSNPI, foi identificada variabilidade do desfecho, no nível aldeia e região (BORGES et al; 

2016). 

No presente estudo, a prevalência global da primeira dose oportuna da vacina contra 

hepatite B em crianças indígenas menores de 60 meses foi de 35,5%, com isso 65,5% dessas 

crianças ficaram susceptíveis ao VHB, principalmente à transmissão mãe-filho, por não 

receberem a primeira dose da vacina em tempo oportuno, conforme recomendado pelo PNI. 

Com isso está sendo negado o direito à proteção vertical contra o VHB por falha e atraso no 

recebimento da vacina, até mesmo naquelas que nascem fora da aldeia.  

Identificou-se uma diminuição da probabilidade de receber a primeira dose em tempo 

considerado não oportuno, em até 41%,  nas crianças que nasceram em hospitais. Apesar 

disso, observa-se que quase 70% das crianças nasceram em hospitais, porém, dessas crianças 

somente metade receberam a primeira dose da vacina no tempo considerado oportuno. Ou 

seja, o acesso a proteção da transmissão mãe-filho, está sendo inadequada, até mesmo onde 

deveria se obter uma melhor qualidade nos serviços, por  devido a melhor infraestrutura que 

deveria ter no hospital no momento do parto e, consequentemente alcançar uma melhor 

proteção.  

Em um inquérito de cobertura vacinal de crianças com 18 a 30 meses de idade nas 27 

capitais brasileiras no ano de 2006, foi identificado baixa proporção da primeira dose 

oportuna (40,4%) em crianças de 18 a 30 meses de idade em 2006, sendo heterogêneas em 

todo o país, com isso cerca de 60% das crianças não foram vacinadas oportunamente. 

Aproximadamente um terço das capitais apresentou cobertura inferior a 10%, variando de 
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2,4% (Cuiabá - MT) a 90,3% (Curitiba – PR). Os principais motivos para o atraso da dose 

oportuna apontados foram  problemas operacionais no local de nascimento ou falta de 

conscientização entre profissionais de saúde (LUNA et al. 2009). 

A prevalências da primeira dose em tempo não oportuno em crianças indígenas neste 

estudo foram heterogêneas entre as macrorregiões, nas quais as crianças nascidas na 

macrorregião Norte alçaram maiores proporções de não oportunidade no recebimento da 

primeira dose. Além disso, foi identificada associação significativa, com vantagem em nascer 

em qualquer outra região que não seja na Norte, oferecendo menor probabilidade de receber 

doses oportunas, de 18% na região Centro-oeste, 23% Nordeste e 26% Sul/Sudeste.  

Esse resultado torna-se ainda mais relevante na medida em que justamente esta região 

é a que apresenta alta endemicidade, deixando os indígenas mais suscetíveis à infeção aguda e 

crônica pelo VHB e, exatamente onde a prevalência do VHB é maior a performance do 

sistema de saúde não estão sendo adequada, está falhando e desperdiçando oportunidade de 

romper a cadeia de transmissão da doença. Além disso, também foi identificado baixa (8,5%) 

proporção de sorologias para identificação do VHB durante o pré-natal de mães na 

macrorregião Norte, com isso não conseguem identificar precocemente possibilidades de 

transmissão mãe e filho e poder intervir precocemente para prevenir esse tipo de transmissão. 

Tal fato, torna essencial a universalização da primeira dose nas primeiras 24h nessa 

macrorregião para prevenção da transmissão vertical, sem perda da oportunidade do tempo da 

primeira dose e conforme as recomendações do MS.  

Destaca-se a alta prevalência de doses não oportunas  na macrorregião S/SE(superior a 

50%), o que torna metade das crianças indígenas dessa região, susceptíveis a transmissão 

mãe-filho. Sabe que as aldeias nessa macrorregião são de melhor acesso geográfico do que na 

macrorregião Norte, por possuírem na maioria das aldeias acesso por terra e não 

exclusivamente por barco e avião como acontece em muitas aldeias da região Norte, e com 

isso possui maior dificuldade logística para a entrega de vacinas. Além disso, de acordo com 

BITTENCOURT SDA et al., (2014) em uma análise sobre a estrutura de maternidades no 

Brasil, identificou-se que as regiões S/SE possuem melhor estrutura e distribuição de 

maternidades, atingindo proporções satisfatórias em vários dos aspectos estudados, em 

contraposição as regiões N/NE e CO apresentaram maiores problemas decorrentes da 

qualificação e disponibilidades das maternidades, em contraposição. 

Na buscas de estudos que analisaram a oportunidade da vacinação, identificou-se que 

baixas coberturas de primeira dose nas primeiras 24h da vacina contra VHB também foram 
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identificadas em Papua Nova Guiné (31%) em 2014 (WIESEN et al., 2016) e na zona rural da 

China (31,7%), em 2006 (ZHOU et al., 2009).  

O aumento da oferta da primeira dose em tempo oportuno foi identificado na China 

após a implementação de estratégias políticas, tendo sido verificado um incremento da 

proporção de crianças vacinadas oportunamente de 38,7%, em 1992-1997, para 74,4%, em 

2002-2005 (CUI et al., 2013).  

No Colorado, também foi identificado alta cobertura para dose oportuna (61,6%), 

entretanto foi considerado como tempo oportuno o recebimento da dose em até 48h após o 

nascimento da criança (O’LEARY et al., 2012).  

Em Papua Nova Guiné, onde existe um soroloprevalência de HBsAg >10% e alta 

proporção de partos domiciliares as principais razões para o não fornecimento da dose de 

nascimento da vacina contra hepatite B foram a falta de rede de frio, falta de vacina, falta de 

uma política e/ou diretrizes para a aplicação da primeira dose em recém-nascidos nos 

hospitais, falta de pessoal designado para a administração da vacina, falsa contraindicação 

para bebês com baixo peso ao nascer (WIESEN et al., 2014).  

Na China as principais razões dos pais ou responsáveis foram falta de conhecimento 

sobre a importância da vacina, disponibilidade da mesma, criança doente e preocupação com 

eventos adversos (ZHOU et al., 2009). Assim como em Papua Nova Guiné, no Colorado a 

falta de uma política em hospitais para a aplicação da dose após o nascimento também foi 

associada ao não recebimento da dose oportuna (OR:2,21; IC95% = 2,13-2,30) (O’LEARY et 

al., 2012).  

Na análise multivariada, dentre as variáveis que representavam as características do 

domicílio e da mãe, o aumento do índice de bens domésticos e o aumento de anos de estudo 

maternos diminui a probabilidade de não ser vacinado oportunamente. Já o aumento do 

número de residentes no domicílio aumentou a probabilidade de receber a vacina tardiamente. 

O índice de bens doméstico apresentou associação somente com dose não oportuna, o 

aumento de tercil no índice diminui a prevalência de dose não oportuna conferindo um efeito 

protetor em relação a este desfecho. Esse índice pode ser compreendido como uma proxy de 

condições socioeconômicas e tem sido associado ao acesso de crianças à vacinação. No 

inquérito realizado na cidade de Salvador – BA, foi identificado um acesso desigual ao PNI 

para as crianças que residiam em áreas com piores condições socioeconômicas da cidade, e 

argumentaram que pode estar relacionado a falta de serviços de saúde e a sua distribuição no 

território (BARATA; PEREIRA, 2013). No estudo realizado em Penshawar no Paquistão o 
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aumento da renda foi proporcional ao aumento da cobertura do esquema completo da vacina 

contra o VHB (NAEEM et al., 2011). 

Sabe-se que a baixa escolaridade reflete baixas condições de saúde, porque muitas as 

informações são pouco compreendidas, até mesmo aquelas relacionadas a saúde materno e 

infantil (OLIVEIRA et.al.,2014). O aumento da escolaridade da mãe foi inversamente 

proporcional a cobertura da dose não oportuna. Assim, quanto maior a escolaridade da mãe 

menor a probabilidade de não receber a primeira dose oportunamente. Resultado semelhante 

foi identificado, na China, onde a baixa escolaridade dos pais foi apontada como um 

obstáculo para o acesso a primeira dose da vacina contra VHB em tempo oportuno (ZHOU et 

al. 2009). 

As associações referentes ao recebimento de doses não oportunas encontradas no 

estudo diferem das encontradas no estudo sobre características maternas e do hospital como 

fatores de risco para o não recebimento da vacina contra hepatite B em recém-nascidos no 

estado do Colorado, onde 38,3% das crianças não receberam a vacina contra hepatite B no 

berçário (primeiras 48h), e suas mães eram mais velhas, com ensino superior e com maior 

renda, com valores significativamente maiores do que nas que receberam a vacina, e após 

ajustes dessas variáveis manteve-se associado a inexistência de uma política hospitalar para a 

aplicação da dose oportuna (O’LEARY et al., 2012). Os Autores apontam que essa relação 

com a escolaridade e renda pode estar relacionado ao fato dos bebes nascidos de mães com 

alto nível socioeconômico terem menor risco de infecção do VHB e, com isso as mães e os 

profissionais optarem pela dose após alta do bebê. Além disso estas mães podem ser mais 

propensas a recusar a vacina por talvez conhecerem falsos relatos sobre os efeitos da vacina, 

que não passam de questões infundadas como autismo, esclerose múltipla e outras percepções 

sem fundamento científico aumentam os questionamentos da população sobre os benefícios 

da vacinação e, podem influenciar mães e pais dos níveis socioeconômicos mais altos, 

possibilitando baixas coberturas nesse segmento populacional (BARATA et al., 2012; 

MORAES; RIBEIRO, 2008). Porém, esta associação pode ser contrária para crianças 

indígenas, analisadas neste estudo, que em geral possuem baixa escolaridade e condições 

socioeconômicas e principalmente, vivem em contexto socioculturais diferenciados.  

O aumento do número de moradores do domicílio apresentou associação significativa 

em relação a dose não oportuna, após ajuste por macrorregião e ajustes das variáveis contidas 

no modelo final, chegando a ser 10% maior a prevalência nos domicílios com 9 ou mais 

moradores em relação aqueles com até 4. Não foi identificado estudo que avaliasse a 

associação especificamente da oportunidade da primeira dose da vacina com o número de 
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moradores no domicílio, assim como esta variável não foi significativa no modelo final para o 

esquema incompleto, porém identificou-se que em relação ao esquema completo no 

Maranhão foi encontrada associação entre baixa cobertura vacinal em domicílios com maior 

número de moradores (SILVA et al., 1999). 

Em Angola no ano de 2010 também foi identificada uma relação inversamente 

proporcional com o aumento do número de moradores no domicilio e diminuição da cobertura 

vacinal em crianças menores de cinco anos (OLIVEIRA et al.,2014). Os autores argumentam 

que em famílias numerosas deve haver maiores dificuldades de locomoção da família, 

principalmente para unidade de saúde quando o acesso ao serviço de saúde é distante. 

Em relação as variáveis do pré-natal, indicam que quando ocorre acesso ao Sistema de 

Atenção à Saúde Indígena é mais eficiente e, as crianças estão sendo mais vacinadas e com 

isso ocorre maior controle da transmissão do vírus.  

Nas crianças filhas de mães que realizaram seis consultas ou mais de pré-natal as 

prevalências de doses não oportunas, foram menores do que as prevalências daquelas que 

realizaram até cinco consultas, nascer em hospital diminuiu em até 41% a probabilidade de 

ser vacinado tardiamente. Resultado semelhante foi identificado em Papua Nova Guiné, onde 

as crianças filhas de mães que receberam cuidados pré-natais e aconselhadas durante o pré-

natal, sobre a vacina logo após o nascimento foram fortemente associadas a maior cobertura 

da primeira dose logo após o nascimento (WIESEN et al. 2014). 

A assistência pré-natal, que envolve diversas ações e procedimentos durante a 

gestação, bem como ações de imunização estão no escopo das ações intrinsecamente 

vinculadas à Atenção Básica (BRASIL, 2003). O atendimento do pré-natal deve promover a 

dose oportuna. Além disso, a falta da rede de frio ou de vacinadores deve ser superada 

(CREATI et al., 2007.; HIPGRAVE et al., 2006). 

A aplicação da dose oportuna requer coordenação entre o programa de imunizações e 

os serviços de saúde materno e infantil (HIPGRAVE et al., 2006). Neste sentido, a assistência 

pré-natal, que no Brasil é realizada pelo SUS, apresenta grande potencial para iniciar a 

prevenção da transmissão do VHB, dando acesso à vacina em tempo oportuno, assim como 

identificar precocemente através de exames, situações de vulnerabilidade para a transmissão 

do VHB e deve ser organizar estruturalmente para oferecer controlar a transmissão vertical do 

VHB. 

O estudo indica que mesmo para as crianças que nasceram em hospitais a prevalência 

de doses não oportunas foi alta, resultado semelhante foi identificado em Papua Nova Guiné, 
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onde muitos fatores como infraestrutura precária, falta de políticas claras e recursos humanos 

influenciaram na baixa cobertura da dose de nascimento (primeiras 24h). 

Em Papua Nova Guiné, a sensibilização da comunidade é especialmente importante 

para garantir a prestação da dose oportuna da Hepatite, sobretudo em áreas difícil alcance e 

com altos índices de partos domiciliares. No entanto, apenas algumas unidades de saúde são 

conduzidas para levar a vacinação para crianças nascidas de partos domiciliares. Os autores 

identificaram alguns desafios que incluem a falta de transporte, pessoal e financiamento. O 

registro e comunicação nas unidades de saúde foram outras lacunas identificadas (WIESEN et 

al., 2016). 

A oportunidade da vacina contra HB em bebes recém nascidos em instalações 

hospitalares foi três vezes maior do que a de partos em casa. No entanto, muitos bebês 

nascidos em unidades de saúde ainda não estão vacinados com a dose do nascimento, apesar 

da disponibilidade de pessoal treinado para dar injeções. Poucos cuidadores tinha ouvido falar 

de vacina contra a hepatite B e a maioria tinha conhecimento científico sobre complicações e 

via de transmissão de mãe para filho de hepatite B (WIESEN et al., 2016). 

As vacinas precisam estar disponíveis no local de nascimento (MURAKAMI et al., 

2008). Em áreas remotas na China, a logística para fornecimento da vacina em tempo 

oportuno é muito difícil, particularmente em nascimentos domiciliares (WANG et al., 2007). 

Resultado semelhante também foi identificado em Papua Nova Guiné (WIESEN et al., 2016).  

Destaca-se que na Colômbia, oito anos após a introdução da vacina, foi identificada 

maior chance de infecção pelo vírus nas crianças que não nasceram em hospital ou centros de 

saúde (OR:2,4; IC:1,5-4,1) (F de LA HOZ et al., 2007). 

Diante das dificuldades operacionais para o acesso a primeira dose em tempo 

oportuno, estudos tem apontado que a termo estabilidade da vacina contra VHB tem sido 

alcançada, de forma bem-sucedida fora da rede de frio e pode contribuir para o aumento de 

doses oportunas e diminuição da cadeia de transmissão do VHB em áreas de difícil acesso 

(HIPGRAVE et al., 2006, CREATI et al., 2007, MURAKAMI et al., 2008). 

A OMS apresentou em boletim epidemiológico uma proposta para facilitar o acesso a 

1ª dose da vacina logo após ao nascimento, sobretudo em áreas que possuem dificuldades para 

a estruturação da rede de frio. A proposta envolve o armazenamento da vacina fora da rede de 

frio e monitoramento da exposição ao calor através da etiqueta de monitoramento da 

temperatura, que são colocados nos frascos das vacinas pelos fabricantes antes do envio das 

vacinas adquiridas pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) (HIPGRAVE et 

al., 2006).  
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De acordo a OMS (2002) algumas vacinas, especialmente a Hepatite B, podem ser 

armazenadas fora da rede de frio, caso o monitor esteja sendo utilizado. Os frascos devem ser 

armazenados em uma área segura, seco e longe da luz solar direta e, o monitoramento da 

temperatura nas etiquetas dos frascos deve ser realizado por profissional treinado. 

Apesar de alguns países relutarem contra a ideia, a estratégia de armazenamento da 

vacina contra hepatite B fora da rede de frio tem sido experimentada em países semitropicais 

como na Indonésia (OTTO et al., 1999) e Vietnã (HIPGRAVE et.al., 2006) para melhorar a 

cobertura das doses de nascimento e tem sido eficiente, especialmente onde existem altas 

taxas de partos domiciliares, como no Vietnã (MURAKAMI et al., 2008). 

Uma nova política foi formulada na China e, implementadas para assegurar a 

aplicação da dose oportuna logo após o nascimento, dentre elas destaca-se: aumento do 

percentual de partos hospitalares, melhoria na disponibilidade da vacina nos centros de saúde, 

política hospitalar de responsabilização do profissional que assiste ao parto para a oferta da 

primeira dose logo após o nascimento e maior sensibilização dos profissionais e pais (HUTIN 

et al., 2013). Neste país, após a implementação dessas estratégias, as coberturas alcançaram 

um percentual de 74,4% entre as nascidas em 2002-2005. Nascer em hospital foi o fator mais 

determinante para o aumento dessa cobertura e para obter menor prevalência de HBsAg na 

China (CUI et al., 2013).  

Entretanto esta estratégia não pode ser aplicada no Brasil, sobretudo para os povos 

indígenas que existe uma valorização da cultura e resgatar o parto normal, pois ao incentivar o 

parto hospitalar pode consequentemente aumentar o parto cesáreo. Com isso espera-se que o 

sistema esteja preparado para atender os partos em aldeia e, ainda caso identifique algum 

problema que exista uma forma de transferir essa gestante para um local com mais suporte e 

infraestrutura.  

Ao existir uma equipe da Estratégia Saúde da Família na aldeia, a vacina pode ser 

aplicada na aldeia de forma adequada. A baixa cobertura da vacina pode ser um indicativo de 

que o sistema de saúde não está funcionando adequadamente nas áreas indígenas. 

Neste estudo, o peso ao nascer apresentou forte associação com o recebimento da 

dose não oportuna, quanto menor o peso ao nascer maior a prevalência de dose não oportuna, 

chegando aumentar 1,38 vezes a probabilidade de não recebimento da dose oportuna. O baixo 

peso ao nascer também foi associado ao atraso da primeira dose da vacina contra VHB em 

crianças nascidas Papua Nova Guiné (WIESEN et al., 2014) e no Vietnã (MURAKAMI et al., 

2008), ambos identificados como falsa contraindicação entre os profissionais de saúde.  
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Devem ser eliminadas as falsas contraindicações como baixo peso ao nascer, pois 

esse tipo de falsa contraindicação, acabou gerando uma política ultrapassada e errônea em Ho 

Chi no Vietnã, devido a imposição de exclusão desses bebês para a dose logo após o 

nascimento, retardando a primeira dose da vacina contra hepatite B, e impossibilitando a 

prevenção da transmissão mãe-filho (MURAKAMI et al., 2008).  

A falsa contraindicação da primeira dose da vacina contra VHB logo após ao 

nascimento pode estar sendo confundida pelos profissionais de saúde por causa da 

contraindicação, que é verdadeira para a vacina BCG que também é aplicada logo após ao 

nascimento, mas que a aplicação desta dose deve ser retardada quando as crianças nascem 

com peso ≤2.000g até que a criança ultrapasse esse peso (BRASIL, 2014.) 

 

8.2 Esquema incompleto 

 

Para o esquema completo da vacina contra VHB é estipulado pelo MS uma meta de 

cobertura de 95%. Segundo o MS, estipular esta meta atende a dois objetivos básicos: 

promover a imunização em massa ou imunidade de rebanho, que inviabiliza a disseminação 

de agentes infecciosos imunopreveníveis no nível coletivo, devido à alta proporção de 

indivíduos imunizados (BRASIL, 2001).  

Outro objetivo para estabelecimento de metas é a manutenção da homogeneidade da 

cobertura vacinal entre áreas geográficas, tal como bairro, municípios, estado e regiões. E 

também entre grupos populacionais específicos, tais como estudantes, grupos étnicos, grupos 

de jovens, profissionais de empresas, entre outros, com o objetivo de evitar bolsões de 

susceptíveis, ou seja, pessoas não imunizadas, o que possibilitaria a explosão de casos de 

doenças imunopreveníveis (BRASIL, 2001). 

A cobertura do esquema completo nas crianças indígenas avaliadas neste estudo foi de 

79,2%, com isso, 20,8% das crianças analisadas deixaram de receber as doses preconizadas 

para um esquema completo da vacina contra hepatite B. 

A estimativa da variabilidade também foi significativa para o nível aldeia, em relação 

ao esquema incompleto, o que indica que variáveis contextuais deste nível influenciam nas 

diferenças de proporção do esquema incompleto entre aldeias. Assim como, as proporções de 

doses não oportunas, também houve heterogeneidade das proporções de esquema incompleto 

segundo as macrorregiões analisadas e, novamente a macrorregião Norte forneceu menor 

proteção da vacina em relação as demais regiões. 
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Entretanto, nenhuma das macrorregiões analisadas neste estudo alcançou a meta 

nacional de 95% estabelecida pelo PNI para o esquema completo da vacina, a macrorregião 

Centro oeste teve maior percentual de esquema completo (83,3%) e menor na Norte (73,6%), 

mas a diferença não foi significativa entre as demais.  

No estudo de cobertura nas capitais brasileiras, identificou-se uma  cobertura global do 

esquema completo de 86,7% com heterogeneidade entre regiões e capitais, somente Curitiba-

PR alcançou a cobertura de 95% estabelecida pelo MS e, coberturas abaixo da média foram 

encontradas em área considerada hiperendêmica do VHB como na região da Amazônia 

Ocidental, Rio Branco (83,8) e Porto Velho (86,2%) o que prejudica ainda mais o controle da 

transmissão da doença nessa área. (LUNA et al. 2009). Em Campo grande – MT (73,4%), 

Manaus – AM (76,0%) e Macapá-AM (69,7%), foram identificadas coberturas inferiores às 

identificadas para os povos indígenas neste estudo.  

Na análise multivariada do esquema incompleto, a variável apoio comunitário pela 

Pastoral da Criança foi a única variável da aldeia que foi significativa (p<0,05). Residir em 

aldeias com este tipo de apoio, diminuiu em até 25% a probabilidade da criança ter o esquema 

incompleto, em comparação aquela onde não existia este tipo de apoio, fato que sugere que 

ações dessa natureza contribuem para maior oferta da vacina 

A Pastoral da Criança, desenvolve ações sociais com o objetivo de diminuir a 

morbimortalidade de crianças menores de 5 anos, residentes principalmente em áreas carentes 

no Brasil. Neste sentido, NEUMANN et al. (1999) identificaram aspectos positivos em 

indicadores de saúde na existência da Pastoral da criança, no município de Criciúma -SC. As 

crianças acompanhadas pela Pastoral da Criança possuíam maiores coberturas vacinais e, foi 

identificada associação entre o fato das crianças estarem com imunização completa para a 

idade e exposição de acompanhamento pela Pastoral da criança, durante a gestação ou 1º mês 

de vida.  

Assim, como no recebimento da dose não oportuna, a escolaridade também foi 

associada ao esquema incompleto, cujo aumento da escolaridade da mãe diminui a 

probabilidade da criança receber tal esquema. Resultados semelhantes foram identificados nas 

capitais brasileiras (BARATA et al. 2012), na área urbana do Maranhão (SILVA et.al,1999), 

em Angola (OLIVEIRA et al., 2014), na Guatemala (PEBLEY et al. 1996) em análises para 

todas as vacinas recomendada para menores de um ano, e em Penshawar especificamente para 

a cobertura da vacina contra VHB (NAEEM et al. 2011), onde em ambos, o aumento da 

escolaridade favorece o recebimento adequado de vacina.  
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O número de consultas de pré-natal realizadas pela mãe da criança também foi 

fortemente associado ao recebimento do esquema incompleto, pois nas crianças filhas de 

mães que realizaram 6 ou mais consultas a probabilidade de receber o esquema incompleto foi 

22% menor do que naquelas que realizaram até 5 consultas. O fato de ter acesso a este tipo de 

serviço favorece posteriormente o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da 

crianças, o que possibilita a oferta das vacinas do calendário de imunização no período 

preconizado. 

 

Na Guatemala foi identificada a importância dos contextos familiares, de serviços do 

pré-natal, assistência ao parto e a vacinação de crianças menores de 5 anos, por meio de uma 

análise multinível. Além disso, o aumento da escolaridade da mãe e do pai foi proporcional ao 

aumento da cobertura vacinal (PEBLEY et al., 1996). 

O peso ao nascer também foi fortemente associado ao recebimento do esquema 

incompleto. Nas crianças que nasceram com peso igual ou inferior a 2kg a prevalência do 

esquema incompleto foi 5,60 vezes a prevalência daquelas que nasceram com 2,5kg ou mais. 

Não foi identificado até o presente momento estudos que investigassem a associação entre 

peso ao nascer e esquema incompleto ou completo da vacina.  

Destaca-se que a dose de nascimento, juntamente com a aplicação de uma quarta dose 

adicional foi identificada como eficaz para lactentes prematuros e com baixo peso (ARORA 

et al., 2002). Os autores identificaram um aumento na proteção após a aplicação da 4 dose, 

superando deficiências imunológicas, deixando estas crianças em pé de igualdade com 

crianças a termo que recebem o esquema de 3 dose e capazes de interromper de forma eficaz a 

transmissão vertical. 

Este é um estudo transversal, em que a exposição e os desfechos foram medidos ao 

mesmo tempo. Entretanto a maioria das variáveis explicativas ocorreram sabidamente antes 

do ato da vacinação, seja qualquer um dos desfechos analisados. Entretanto, existem algumas 

limitações neste estudo, as informações das vacinas foram obtidas através de dados 

secundários, seja do cartão de vacinação da criança ou do prontuário, e apesar dos 

treinamentos dos entrevistadores para o 1º INSNPI, ainda assim identificou-se erros e 

inconsistências em relação as datas das doses das vacinas e de nascimento, mas estes erros 

podem ser tanto de entrevistador como também do profissional de saúde que preencheu as 

informações no cartão no dia da aplicação das vacinas.  

Foi difícil para averiguar a hepatite B cobertura vacinal com base nos dados da 

unidade de saúde, devido à manutenção de registros incompletos. Com isso  validade das 



89 

 

estimativas das prevalências de ambos os desfechos é limitada. Além disso, não representa a 

totalidade das crianças indígenas do Brasil, somente aquelas atendidas pelo subsistema de 

saúde indígena. 

Outra limitação, refere-se as datas das vacinas que precisaram ser reordenadas 

cronologicamente, pois houve identificação prévia as análises de que existiam erros nas datas, 

tais como data da terceira dose antes da primeira, ou até mesmo antes do nascimento da 

criança. As estimativas do esquema completo e incompleto, podem ter sido superestimadas 

devido a utilização das doses de pentavalente. Na época do estudo a pentavalente ainda, não 

fazia parte do calendário nacional de vacinação, mas podem ter sido iniciativas de introdução 

dessa vacina precocemente para estes povos.  

O cálculo da oportunidade, assim como da cobertura vacinal podem estar 

subestimando os dois desfechos, devido à má qualidade dos registros que inclui ausência e/ou 

erros no registro de doses de nascimento e da aplicação da vacina. Em relação as variáveis 

independentes também podem ter influenciado na estimativa de ambos os desfechos 

principalmente no modelo multinível ao inclui as variáveis do Bloco 3 (Serviços), devido à 

falta de registros tal como peso ao nascer e número de consultas apresentaram um menor 

número de registros, principalmente entre os partos ocorridos na aldeia. Tal fato pode 

proporcionar um viés de seleção nas estimativas, pela possibilidade das perdas terem sido 

seletivas.  
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9 CONCLUSÃO 

O presente estudo apresenta pela primeira vez, através de um inquérito domiciliar, a 

cobertura da não oportunidade da primeira dose, do  esquema incompleto da vacina contra 

hepatite B e, os fatores associados à não ocorrência dois desfechos em crianças indígenas do 

Brasil em menores de 60 meses, por meio de uma análise multinível.  

Identificou-se desigualdades macrorregionais, sociodemográficas e de serviço de 

saúde no acesso a dose oportuna e ao esquema completo. 

Foram identificadas baixas prevalências dos dois desfechos analisados, que coloca as 

crianças menores de 60 meses, residentes na macrorregião N com acesso desigual a vacina 

contra Hepatite B, em relação as demais macrorregiões, possibilitando a formação de bolsões 

de susceptíveis ao VHB. Tal fato, torna-se ainda mais alarmante ao sabermos que é nessa 

mesma macrorregião, onde ocorre maior prevalência do vírus nos povos indígenas, tornando 

improvável o controle da transmissão do VHB diante das coberturas identificadas. 

Observou-se que todas as variáveis mantidas no modelo final para o esquema 

incompleto também foram mantidas no modelo final para doses não oportunas, com exceção 

do apoio pela pastoral da criança permaneceu, somente no modelo final do esquema 

incompleto. Isso pode ter ocorrido devido a ação da pastoral no acompanhamento do 

crescimento de crianças favorecendo a completude do esquema.  

Em relação as doses não oportuna observou-se a importância das variáveis relativas ao 

pré-natal para a ocorrência da primeira dose, logo após o nascimento. 

Novas estratégias de vacinação precisam ser introduzidas para garantir um acesso 

adequado e oportuno à vacina contra hepatite B, para os povos indígenas da região Norte em 

busca da interrupção da transmissão vertical e de um controle mais efetivo da disseminação 

do VHB entre estes povos.  

Atingir altas prevalências da dose oportuna e do esquema completo da vacina contra o 

VHB nos povos indígenas do Brasil é um desafio, principalmente devido ao alto percentual de 

nascimentos domiciliares e partos sem assistência médica ou de assistência pelos familiares, o 

que dificulta a dose de nascimento. 

É necessário fortalecer a educação em saúde entre profissionais e usuários, construir 

políticas hospitalares para ampliação da oferta da primeira dose em tempo oportuno, ampliar 

salas de vacina em pólos-bases e/ou implementar o armazenamento fora da rede de frio. Além 

disso, esclarecer as falsas contraindicações para a dose de nascimento e investir em ações 



91 

 

educativas no pré-natal para aumentar a adesão a dose oportuna e ao esquema completo da 

vacina.  

Espera-se que o conhecimento dos fatores associados a oportunidade da primeira dose 

da vacina e do esquema completo da vacina contra VHB e, de forma geral ao próprio PNI, 

possam contribuir para o planejamento de estratégias que aumentem a cobertura desta e de 

outras vacinas para os povos indígenas do Brasil, em busca de um maior controle da 

disseminação das doenças imunopreveníveis nessa população. 
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APÊNDICE - CRONOGRAMA DE INTRODUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA VACINA 

CONTRA HEPATITE B NO BRASIL 

 

Quadro  histórico da implementação e ampliação da vacina contra a hepatite B no 

Brasil (BRASIL, 2008; Brasil, 2014) 

 

1989 
Início da vacinação sob a forma de campanha nos municípios de 

Purus, Boca o Acre e Lábrea 

1991 
Vacinação em crianças menores de 1 ano de idade no estado do 

Amazonas. 

1992 
Vacinação no Estado do Acre para menores de 1 ano e no restante do 

país para grupos de risco acrescidos. 

1993 
Ampliação para menores de 4 anos, em toda a Amazônia Legal, em 

Santa Catarina, no Espírito Santos e no Paraná. 

1994 e 1995 
Ampliação da vacinação para alguns grupos como: estudantes da 

saúde e militares de todas as forças. 

1996 

Redefinição da estratégia de vacinação, estendendo-a, em todo o 

Brasil, a menores de 1 ano; e a menores de 15 anos no Estado da Amazônia 

Legal, Santa Catarina, no Espírito Santos, no Paraná e Distrito Federal. 

1997 Desabastecimento mundial e falta da vacina em todos os países. 

1998 Regularização do abastecimento da vacina. 

2001 Ampliação para faixa etária de menores de 20 anos. 

2011 Ampliação para a faixa etária de 20 a 24 anos de idade 

2012 Ampliação para a faixa etária de 25 a 29 

2012 Introdução da vacina combinada pentavalente 

2013 Ampliação para a faixa etária de 30 a 49 anos 
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ANEXO – QUADRO DO ESTADO VACINAL - CADERNO CRIANÇA 

 

 


