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INTRODUÇÃO: 
No ano de 2009 ocorreu a primeira pandemia por influenza do século XXI, o sorotipo 
responsável foi o H1N1, para o qual ainda não havia imunização preventiva, pois, até 
então as vacinas eram compostas apenas por variações do tipo B. Em 2010 o H1N1 foi 
incluído na vacinação oferecida pelo sistema público e a cobertura vacinal aumentou 
progressivamente em virtude do pânico provocado pelas mortes ocorridas em 2009. Até 
o momento não foram realizados estudos que estabelecessem relação entre a cobertura 
vacinal e o número de internações e óbitos por doença respiratória em idosos, 
mostrando a importância da coleta e análise de dados que possam auxiliar na prevenção 
de complicações e mortes. O presente estudo busca a obtenção de dados locais 
confiáveis sobre a cobertura vacinal contra influenza, bem como o número de 
internações e óbitos por influenza e doença respiratória em indivíduos maiores de 60 
anos, além de verificar se houve impacto da vacinação contra o vírus A nesses 
indicadores. 
 
 
DESENVOLVIMENTO: 



 

Foram utilizados dados da plataforma DataSUS para obtenção do número de 
internações hospitalares e óbitos entre os anos de 2007 e 2014 em indivíduos  acima de 
60 anos em Passo Fundo e no RS, além de dados da cobertura vacinal contra a influenza 
no mesmo período. Para a análise foram comparados os dados de 2008 (ano anterior à 
epidemia de H1N1) com os dos anos seguintes a 2010 (quando a vacina foi introduzida). 
A análise estatística foi realizada por meio do teste de qui-quadrado com correção de 
Yates. 
Em 2008, a cobertura vacinal em maiores de 60 anos, em Passo Fundo e no RS foi de 
71,61% e 69,56%, respectivamente, atingindo um pico de 93,61% (p=0,0001) e 89,62% 
(p=0,0001) em 2013. Também houve diferença significativa (p=0,0002) entre o 
percentual de vacinados no município em comparação com o estado. 
Concomitantemente, o número de internações hospitalares por doenças respiratórias 
entre a população total de idosos reduziu de 0,89% em 2008 para 0,77% em 2013 
(p=0,008) no município. No entanto, não houve diferença estatisticamente significativa 
(p=0,49) na redução das internações no estado (3,06% e 2,83%, respectivamente). O 
número de óbitos decorrentes de doença respiratória no mesmo grupo etário não 
apresentou diferença estatisticamente significativa tanto para o município, onde variou 
em apenas 0,01% (p=0,590) entre os anos de 2008 (0,12%) e 2013 (0,13%), quanto no 
estado (p=0,12) onde houve um aumento no número de óbitos neste período de 0,35% 
para 0,48%. Os dados de internações e óbitos por influenza especificamente não foram 
analisados por não haver número suficiente de registros. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
Para se obter um impacto real no número de internações hospitalares por doença 
respiratória foi necessário uma cobertura vacinal maior de 90%, número esse alcançado 
apenas no município de Passo Fundo e apenas no ano de 2013. Não observou-se 
associação entre a cobertura vacinal para influenza e o número de óbitos por doença 
respiratória em idosos tanto em Passo Fundo quanto no Rio Grande do Sul. 
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ANEXOS: 
Poderá ser apresentada somente uma página com anexos (figuras e/ou tabelas), se 
necessário. 
 

 


