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RESUMO: A gripe é uma infecção causada por diversos vírus, especialmente a Influenza A e B e seus subtipos 

provocam prejuízos durante a gravidez com alterações no mecanismo homeostático do binômio materno-fetal. 

Essa infecção pode ser prevenida por meio da vacinação e as gestantes caracterizam-se como um grupo de risco 

que necessita de atenção prioritária.  

 

Palavras-chave: Vacina. Gravidez. Vírus. 

 

OBJETIVO  

 

Este estudo tem como objetivo fornecer dados de doses aplicadas e cobertura da vacina 

influenza trivalente em gestantes nos municípios do estado de Goiás.    

 

MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo transversal de análise quantitativa na base de dados SI-PNI 

(Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações) das campanhas de vacinação 

contra Influenza A e B realizadas em 2014 e 2018 e de doses aplicadas de janeiro de 2014 a 

agosto de 2018 no estado de Goiás. 
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RESULTADOS 

 

Analisando os números absolutos de doses aplicadas entre janeiro de 2014 e agosto de 

2018, Goiânia representou o município que mais aplicou vacinas influenza trivalente em 

gestantes, com 38% das doses aplicadas no estado, seguido de Aparecida de Goiânia (10,6%), 

Águas Lindas de Goiás (9,6%), Luziânia (9,3%) e Santo Antônio do Descoberto (6,4%). 

Entretanto, analisando a cobertura destas cinco cidades na campanha vacinal de 2014, Goiânia 

obteve 96,41% de cobertura, Aparecida de Goiânia 108,95%, Águas Lindas de Goiás 88,61%, 

Luziânia 149.03% e Santo Antônio do Descoberto 79,61%, o que evidencia não 

proporcionalidade entre doses aplicadas e taxa de cobertura no estado. Em campanha realizada 

em 2014 Mineiros obteve 70,54% de cobertura vacinal contra Influenza A e B, percentual 

semelhante em municípios da mesma regional de saúde com densidade populacional menor, 

como Chapadão do Céu com 72% e Portelândia com 71,05%, o que demonstra que em 2014 

possivelmente a densidade demográfica e número de gestantes não influenciou na cobertura 

vacinal. Em 2018 espera-se vacinar 71.679 gestantes em Goiás, sendo vacinadas até agosto 

deste ano 64.190, representando uma cobertura vacinal de 89,55%, de uma meta de 90% de 

cobertura, faltando apenas quatro meses para encerrar o ano de 2018.  

 

CONCLUSÃO 

 

Foi possível constatar através do presente estudo que ainda existem flutuações nas taxas 

de cobertura de vacinação entre os municípios de Goiás. Assim, sugere-se a intensificação de 

ações para vacinação em gestantes a nível municipal, para a promoção da saúde visando cada 

vez mais à prevenção, por meio da vacina, evitando possíveis complicações materno-fetais 

causadas pela Influenza A e B.  
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