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RESUMO 

 

Fernandes EG. Avaliação de custo-efetividade da introdução da vacina tríplice 

acelular do adulto (dTpa) no calendário de imunização de adultos do Programa 

Nacional de Imunizações no Brasil [Tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo; 2017.  

 

INTRODUÇÃO: Uma epidemia de coqueluche ocorreu no Brasil, de 2011 a 2014.  

Isto levou à introdução da vacina tríplice acelular de adultos (dTpa) no calendário 

público de vacinação da gestante. Existem outras estratégias de vacinação 

envolvendo a dTpa, que poderiam complementar o controle da doença. Os objetivos 

deste estudo são descrever a epidemiologia da doença e avaliar custo-efetividade da 

vacinação de adultos com dTpa. MÉTODOS: 1) Uma revisão de literatura foi 

realizada nas bases MEDLINE, Excerpta Medica, CRD e Lilacs a partir de 2000. 2) 

Foi desenvolvido estudo observacional incluindo dados de vacinação e os casos 

notificados para o sistema de vigilância no Estado de São Paulo (ESP), de 2001 a 

2015. 3) Foi realizado estudo descritivo dos pacientes com idade de 20 a <40 anos 

atendidos em um hospital do ESP entre 2010 e 2014, destacando-se a utilização de 

serviços de saúde. 4) Foi desenvolvido modelo dinâmico, para comparar a estratégia 

de vacinação com dTpa aos 20 anos de idade com o programa atual (vacinação com 

dT). Dados epidemiológicos e de custos foram retirados de sistemas de informação 

de saúde e da literatura nacional e internacional. Foram considerados como desfecho 

número de casos e mortes por coqueluche e anos de vida ganho (AVG). Considerou-

se a perspectiva do sistema de saúde, horizonte temporal de vinte anos e custos em 

Reais (R$) de 2015. Os resultados foram sumarizados em razão de custo-efetividade 

incremental (RCEI). Análises de sensibilidade uni e multivariadas foram realizadas. 

RESULTADOS: 1) Foram revisadas 28 avaliações econômicas de estratégias com 

dTpa. A vacinação de adolescentes e de adultos foram as mais avaliadas. A correção 

da subnotificação, uso de modelos dinâmicos, proteção de rebanho e altas coberturas 

vacinas influenciaram para o bom desempenho das estratégias. 2) Houve aumento de 

incidência da coqueluche entre 2011 e 2014 e queda da mesma em 2015, em todas as 

faixas etárias no ESP. Os lactentes foram os principais acometidos, mas a proporção 

de casos nessa faixa etária apresentou tendência de queda ao longo dos anos. A 

proporção de casos com idade de 1 a <4, 5 a <10 e ≥20 anos aumentou 

significativamente.  Houve queda não significativa na proporção dos casos com 

idade <2 meses de idade. 3) Entre 36 casos estudados no hospital, 33,3% passou por 

consulta prévia, 25,3% por consulta de retorno e 8,33% foram hospitalizados. 

Hemograma e radiografia de tórax foram os exames mais realizados. Não houve 

complicações ou óbito. 4) A vacinação de adultos com dTpa, com cobertura vacinal 



 

 

de 40% e efetividade de 75%, incluindo proteção de rebanho para os menores de um 

ano, evitaria 19.300 casos sintomáticos e 221 óbitos em 10 anos. A RCEI seria 

R$28.054,38/AVG. Na análise de sensibilidade, os resultados foram mais sensíveis a 

variações da incidência e à retirada da proteção de rebanho. CONCLUSÃO: O 

comportamento cíclico da doença é a principal causa da epidemia de coqueluche 

entre 2011 e 2014 e queda da incidência em 2015. A vacinação de adultos com dTpa 

não se mostrou custo-efetiva na realidade brasileira de 2015. 

 

Descritores: vigilância epidemiológica; coqueluche; vacina contra coqueluche; 

adulto; análise custo-benefício; avaliação de custo-efetividade 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Fernandes EG. Cost-effectiveness evaluation of tetanus-diphtheria-acellular pertussis 

vaccine (Tdap) introduction in the adult immunization schedule of the National 

Immunization Program in Brazil [Thesis]. São Paulo: "Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo"; 2017. 

 

INTRODUCTION: A pertussis outbreak occurred in Brazil from 2011 to 2014. This 

led to the introduction of the maternal vaccination with tetanus-diphtheria-acellular 

pertussis vaccine (Tdap) in the public immunization schedule. There are other 

vaccination strategies involving Tdap, which could complement the strategies of 

disease control. The objectives of this study are to describe the epidemiology of the 

disease and to evaluate cost-effectiveness of vaccination of adults with Tdap. 

METHODS: 1) A review was performed in the MEDLINE, Excerpta Medica, CRD 

and Lilacs databases from 2000. 2) Observational study was performed including 

vaccination data and the cases reported data from health surveillance datasets in the 

State of São Paulo from 2001 to 2015. 3) A descriptive study of patients aged 20 to 

<40 years attended at a State of São Paulo hospital between 2010 and 2014 was 

performed, highlighting the use of health services.4) A dynamic model was 

developed to compare the vaccination strategy with Tdap at the age of 20 years with 

the current program (dT vaccination). Epidemiological and cost data were collected 

from health information systems and national and international studies. Number of 

cases and deaths by pertussis and life years saved (LYS) were considered as 

outcome. It was considered the health system perspective, a time horizon of 20 years 

and costs in 2015 Real (R$). The results were summarized by incremental cost-

effectiveness ration (ICER). Univariate and multivariate sensitivity analyzes were 

performed. RESULTS: 1) 28 economic evaluations of strategies with Tdap were 

reviewed. Vaccination of adolescents and adults were the most evaluated strategies. 

Underreporting correction, use of dynamic models, herd protection and high 

vaccination coverage influenced positively the performance of strategies. 2) The 

incidence of pertussis increased between 2011 and 2014, and its fall in 2015, among 

all age groups. Infants were the main affected, but the proportion of cases in this age 

group showed a downward trend over the years. The proportion of cases aged 1 to 

<4, 5 to <10 and ≥20 years increased significantly. There was a non-significant 

decrease in the proportion of cases aged <2 months of age. 3) Among 36 cases 

studied in the hospital, 33.3% had a prior medical visit, 25.3% a return visit, and 

8.33% were hospitalized. Blood count and chest X-ray were the most performed 

exams. There were no complications or death. 4) Vaccination of adults with Tdap, 

with 40% vaccine coverage and 75% effectiveness, including herd protection for 



 

 

children less than one year, would prevent 19,300 symptomatic cases and 221 deaths 

in 10 years. The ICER would be R$ 28,054.38/AVG. In the sensitivity analysis, the 

results were more sensitive to variations in incidence and withdrawal of herd 

protection. CONCLUSION: The cyclical pattern of the disease is the main cause of 

the pertussis epidemic between 2011 and 2014, and decreasing incidence in 2015. 

Adult vaccination with Tdap was not cost-effective in the 2015 Brazilian scenario. 

 

Descriptors: epidemiological surveillance; whooping cough; pertussis vaccine; adult; 

cost-benefit analysis; cost-effectiveness evaluation 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. A coqueluche  

Doença conhecida como tosse comprida devido à presença de uma tosse forte 

e prolongada, a coqueluche é uma moléstia infectocontagiosa aguda do trato 

respiratório causada pela bactéria Bordetella pertussis (1). A doença é altamente 

contagiosa e sua taxa de ataque pode chegar a 90% entre contatos não imunizados. 

Ela pode acometer pessoas de qualquer faixa etária. Entretanto, os mais acometidos 

pela doença são lactentes e crianças menores, que tendem a apresentar quadros com 

maior gravidade e complicações (1). 

A transmissão ocorre pelo contato direto com indivíduos infectados, por meio 

de secreções do trato respiratório – gotículas de secreção eliminadas por tosse, 

espirro ou durante a fala (2, 3). 

Os primeiros sintomas geralmente aparecem de 7 a 10 dias após a infecção e 

os sinais e sintomas variam com a idade, condição vacinal e tempo decorrido desde a 

última dose da vacina (1, 4). 

A doença evolui em três fases consecutivas (1, 4): 

1) Fase catarral: possui duração de uma ou duas semanas com manifestações 

inespecíficas – anorexia, espirros, lacrimejamento, coriza, mal-estar, irritabilidade, 

febrícula e tosse seca discreta, que aumenta progressivamente em frequência e 

intensidade. Leucocitose relativa ou absoluta já se inicia nesse período; 
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2) Fase paroxística: dura cerca de quatro semanas e se inicia quando a tosse 

explode em surtos, sendo mais intensa à noite. A tosse é inicialmente curta e seca, 

intermitente, irritadiça e evolui para os paroxismos inexoráveis que são a marca 

registrada da coqueluche, com intensa sensação de asfixia. Os paroxismos 

caracterizam-se por expirações curtas e rápidas, seguindo-se de uma parada 

respiratória e uma inspiração forçada, súbita e prolongada, acompanhada de um ruído 

característico: o “guincho”. Vômitos surgem no fim dos acessos. Geralmente é 

afebril ou com febre baixa.  

3) Fase de convalescença: persiste por duas a seis semanas e, em alguns 

casos, pode prolongar-se por até três meses. Infecções respiratórias de outra natureza, 

que se instalam durante a convalescença da coqueluche, podem provocar o 

ressurgimento transitório dos paroxismos. 

A maior transmissibilidade acontece durante a fase catarral da doença, 

caracterizada por sintomas respiratórios leves iniciais, estendendo-se por até três 

semanas ou mais após início dos ataques de tosse típicos. A gravidade da doença 

varia conforme a idade, situação imunológica (imunização ou infecção anteriores) e a 

virulência da bactéria. O risco de adoecer e de manifestações graves da doença é 

maior entre lactentes não imunizados, principalmente entre os menores de seis meses 

de idade (5, 6).  

As principais complicações da coqueluche entre lactentes são apneia, 

pneumonia, convulsão, hipertensão pulmonar e óbito (1). Em geral, complicações 

entre adolescentes e adultos são raras, mas podem acontecer insônia, apneia, perda de 
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peso, incontinência urinária, síncope, fratura de costelas, sinusite, pneumonia e otite 

(1). 

A confirmação clínica do diagnóstico de coqueluche é difícil, pois os sinais e 

sintomas iniciais não se diferenciam de outras infecções do trato respiratório. A 

cultura de secreção de orofaringe é considerada padrão ouro, no entanto, sua 

sensibilidade é baixa (entre 30 e 60%) (4). Muitos países recomendam a realização 

de reações sorológicas e a reação em cadeia da polimerase em tempo real (PCR-TR) 

para a pesquisa do DNA da B. pertussis em amostra de nasofaringe em casos 

suspeitos, com o objetivo de aprimorar a identificação de casos pela vigilância 

epidemiológica. Os Centers for Disease Control and Prevention (CDC), dos EUA, 

recomendam que a PCR seja usada como um método presuntivo junto à cultura (4, 

7). 

A sensibilidade da cultura é limitada por características da bactéria, técnica de 

coleta e manuseio da amostra, amostra vinda de paciente com muito tempo de 

doença ou que já tenha recebido alguma antibioticoterapia (7). A cultura é 

importante, pois permite identificar variações antigênicas e sensibilidade da bactéria 

a antibióticos (7). 

A PCR é um método que apresenta resultado rápido (2-24 horas), é específico 

(86-99%) e sensível (70-99%) (4, 8). O método também permite o diagnóstico até a 

terceira semana após o início dos sintomas, além de possibilitar a coleta da amostra 

até 72 horas a partir da introdução de antibióticos, com chances consideráveis de 

detecção do DNA. Análises realizadas em crianças tratadas com eritromicina 

mostraram que após quatro dias de tratamento, 56 e 89% dos swabs de nasofaringe 
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foram positivos na cultura e PCR, respectivamente, enquanto que após sete dias de 

tratamento, nenhuma amostra foi positiva por cultura, mas 56% ainda permaneceram 

positivas na PCR (9). Essa técnica deve ser utilizada como um método adicional para 

o diagnóstico e não como um substituto para a cultura. A interpretação dos resultados 

da PCR-RT deve ser sempre feita em conjunto com a cultura, a avaliação de sinais e 

sintomas e informações epidemiológicas disponíveis. 

A dosagem de anticorpos para componentes específicos da B. pertussis 

através de ensaio imunoenzimático (ELISA) pode ser um método diagnóstico 

alternativo para coqueluche. Em quadros que se arrastam por três semanas ou mais, 

quando cultura e PCR dificilmente terão resultados positivos, altos títulos de 

anticorpos anti-toxina pertussis, por exemplo, auxilia no diagnóstico de coqueluche 

(7). 

Na maioria dos indivíduos a infecção desaparece sem tratamento específico 

dentro de três a quatro semanas. Durante a fase inicial da coqueluche (catarral), o 

tratamento com antibióticos pode diminuir a duração e a gravidade da tosse, mas 

entre adolescentes e adultos, o diagnóstico é raramente estabelecido durante esta 

fase. O tratamento antibiótico tardio não afeta o curso dos sintomas, mas pode ser 

útil para reduzir a disseminação da infecção (4, 7). 

Para tratamento da coqueluche, os macrolídeos – azitromicina, eritromicina, 

claritromicina são os indicados em maiores de um mês de idade (4, 7). Para crianças 

menores de um mês, a azitromicina é a primeira escolha, pois o uso da eritromicina 

foi associado à estenose hipertrófica do piloro infantil. Para os maiores de dois meses 

de idade, uma alternativa aos macrolídeos é sulfametoxazol-trimetoprim (4, 7, 10).  
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O tratamento da coqueluche também envolve cuidados de suporte, 

principalmente entre lactentes, uma vez que eles estão sujeitos à desidratação e à 

desnutrição provocadas pela incapacidade de se alimentar e pelos vômitos pós tosse 

(7). Além disso, o risco de complicações nessa faixa etária demanda muitas vezes 

hospitalização ou terapia intensiva (7).   

Os mesmos antibióticos indicados para o tratamento são usados para a 

quimioprofilaxia dos contatos dos casos (7). A recomendação de quimioprofilaxia 

varia entre os diferentes países, mas é normalmente feita para os contatos que foram 

expostos nas primeiras três semanas de sintomas do caso índice (1, 7). 

A OMS recomenda a existência de sistema de vigilância de coqueluche nos 

países, com a padronização da definição de caso, formulários, fluxos de informações 

e protocolos de diagnóstico laboratorial. Porém, muitos países em desenvolvimento 

ainda não apresentam sistemas de vigilância estruturados. E mesmo entre os países 

com a vigilância estruturada da doença e de longa data, não é garantida a 

padronização (6, 11).  Existem diferenças nas definições de casos, métodos 

diagnósticos adotados, sistemas e fluxos de informações. Alguns países vão além da 

vigilância passiva ao adotar vigilância hospitalar, vigilância sentinela, vigilância 

laboratorial e inquéritos sorológicos (11). As diferenças de estrutura e métodos entre 

os diversos sistemas de vigilância contribuem com as discrepâncias de incidências 

entre os diversos países e tornam difícil a comparação de dados de coqueluche (6, 

11). 
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1.2. Vacinas de coqueluche para lactentes e crianças 

Em 1942, Pearl Kendrick e Grace Eldering, pesquisadoras do Michigan 

Department of Health, desenvolveram as primeiras vacinas de coqueluche de células 

inteiras inativadas. Foi na década de 1950 que a DTP, ou vacina tríplice bacteriana 

(contra difteria, tétano e coqueluche), primeira vacina combinada para a prevenção 

de três diferentes doenças causadas por bactérias, passou a ser empregada nos países 

desenvolvidos, visando à imunização em massa de crianças, havendo a expectativa 

que ela levaria à eliminação progressiva da doença (12).  

A vacina DTP faz parte do Programa Ampliado de Vacinação da Organização 

Mundial de Saúde (OMS) desde a sua criação em 1974 (5, 13). A OMS estima que a 

vacinação global contra coqueluche teria evitado cerca de 687.000 mortes em 2008 

(5, 13). 

As vacinas de células inteiras são baseadas em culturas padronizadas de 

linhagens selecionadas de B. pertussis, que são posteriormente mortas, geralmente 

por aquecimento, e tratadas com formalina. Cada lote da vacina é submetido a 

ensaios para avaliar a potência, toxicidade, esterilidade e concentração bacteriana. Os 

métodos utilizados para a produção variam entre os fabricantes e, portanto, as 

vacinas são relativamente heterogêneas. Todas as vacinas combinadas são 

constituídas por células inteiras de B. pertussis e toxoides diftérico e tetânico. 

Vacinas combinadas mais recentes podem conter também outras vacinas 

administradas rotineiramente durante a infância, como Haemophilus influenzae tipo 

b (Hib), hepatite B (HBV) e pólio inativada (VIP). Todas contêm sais de alumínio 

como adjuvantes (5, 13). 
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Revisão sistemática publicada em 2003, de avaliação das vacinas de 

coqueluche de células inteiras, que incluiu 49 ensaios clínicos randomizados e três 

estudos de coorte, concluiu que a eficácia média da vacina foi de 78% em crianças, 

com variação significativa entre as vacinas. A eficácia das vacinas de células inteiras 

monovalentes foi de 61 a 89%; enquanto a eficácia da DTP variou 46 a 92% (14). 

Um estudo nos Estados Unidos estimou a eficácia da vacina de células 

inteiras utilizando diferentes definições para coqueluche. A eficácia da vacina foi de 

64%, 81% e 95% para a prevenção de casos leves de tosse, tosse paroxística e doença 

clínica grave, respectivamente. A eficácia da vacina para a tosse paroxística 

aumentou de 44% com uma dose para 80% com quatro doses de vacina (15). 

Pouco se sabe sobre a eficácia da vacina de células inteiras em grupos etários 

mais velhos, porque a coqueluche foi previamente percebida como um problema 

apenas das crianças. Além disso, a reatogenicidade da vacina é maior em crianças 

mais velhas, adolescentes e adultos, ficando restrito o seu uso aos menores de sete 

anos (5, 13). 

A duração estimada da imunidade adquirida após imunização com vacinas de 

células inteiras é de 4-12 anos (16). Essa estimativa é baseada em dois estudos 

principais: um primeiro estudo de 1962 que relatou um surto de coqueluche em 

Michigan, EUA, e demonstrou taxa de ataque de coqueluche de 21% nos vacinados 

há até quatro anos, 47% no intervalo de quatro a sete anos, 65% no intervalo de 8 a 

11 anos e 95% nos vacinados há 12 anos ou mais (16).  

O outro estudo foi realizado na Austrália, com base nos dados de notificação, 

e investigou o efeito da idade na administração da última dose da vacina. No final de 
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1994, a Austrália introduziu uma quinta dose de vacina de células inteiras de 

coqueluche aos 4-5 anos de idade. Em 1997, o pico da doença foi entre crianças de 8-

9 anos, ao passo que em 2001 o pico foi entre 12-13 anos, fornecendo evidências de 

que a imunidade adquirida através da vacinação diminui 6-9 anos após a última dose 

(17). 

O componente pertussis é o principal responsável por reações indesejáveis à 

vacina DTP. A imunização com vacinas de células inteiras é frequentemente 

associada a reações adversas leves (1 em cada 2-10 injeções), tais como eritema, 

edema e endurecimento no local de aplicação, febre e agitação. Choro persistente (<1 

em 100 injeções), episódios hipotônico-hiporresponsivos e convulsões (<1 em 1000-

2000 injeções) são menos frequentes (1, 5, 13). 

A suspeita de que pudesse estar associada a casos de encefalopatia e óbitos, 

hoje questionada (1), e a alta frequência de eventos adversos pós-vacinação levaram 

à diminuição do uso dessa vacina em muitos países. Nas décadas de 1960 e 70, 

pesquisas para o desenvolvimento de novas vacinas de coqueluche foram iniciadas e 

no início da década de 80, foram desenvolvidas as vacinas acelulares pediátricas 

(DTPa), constituídas por toxina pertussis inativada e antígenos de superfície da B. 

pertussis: hemaglutinina filamentosa, pertactina e fimbrias tipos 2 e 3, purificados 

por tratamento químico, combinadas com toxoide tetânico e toxoide diftérico. Há 

diferentes vacinas, constituídas por um a cinco antígenos da B. pertussis em 

quantidades variáveis. Todas elas são adsorvidas com sais de alumínio tal como a 

DTP de células inteiras (1, 5, 13). 
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Como as vacinas de células inteiras (celulares), as vacinas acelulares também 

se prestam a combinações com outras vacinas, além da combinação tradicional com 

os toxoides diftérico e tetânico. Há associações com a HBV, com a VIP e com a Hib 

(5, 13). 

Estudos demonstraram que as vacinas acelulares eram eficazes e menos 

reatogênicas do que as vacinas celulares, e estas vacinas foram introduzidas nos 

programas de imunização de vários países da Europa, nos EUA e no Japão a partir de 

1981 (1, 5).   

Um estudo randomizado duplo-cego com 10.271 crianças de 2-4 meses de 

idade realizado na Alemanha comparou a eficácia das vacinas acelulares com as de 

células inteiras. As crianças receberam quatro doses de DTP ou DTPa (aos 3, 4.5, 6 e 

15-18 meses de idade). Os resultados indicaram eficácia de 83% das vacinas 

acelulares e 93% das células inteiras, quando utilizado como critério clínico de 

coqueluche tosse há 21 dias ou mais com paroxismos, guincho ou vômito pós-tosse. 

Além disso, a eficácia da DTPa foi maior após a quarta dose (85%), quando 

comparada a três doses (76%), enquanto essa diferença não foi vista com a DTP 

(93%) (18). 

Existem diferenças importantes entre a proteção resultante da vacinação com 

DTP e DTPa. Enquanto que a infecção natural e a vacinação com DTP resultam em 

períodos de proteção que variam, respectivamente, de 3,5 a 30 anos e de 4 e 12 anos 

(1, 16), a proteção da vacinação com DTPa dura entre 4 a 7 anos (1). A queda da 

imunidade ao longo dos anos leva adolescentes e adultos à susceptibilidade à doença. 
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A gravidade da doença está fortemente ligada ao tempo desde a última vacinação ou 

infecção (1).  

Outra diferença importante na proteção entre vacinas de células inteiras e 

vacinas acelulares está no tipo de resposta imunológica desencadeada por cada tipo 

de vacina. As vacinas acelulares resultam em uma resposta celular T subótima, o que 

pode contribuir para uma proteção mais curta. Dados de estudos envolvendo 

humanos e animais sugerem que as vacinas de células inteiras e vacinas acelulares 

direcionam a respostas imunes diferentes (19, 20). Vacinas de células inteiras levam 

a uma resposta T-helper 1 (Th1), enquanto as vacinas acelulares levam a uma 

resposta Th2 ou uma mistura Th1/Th2 (19). A infecção natural resulta em uma 

proteção mais duradoura e predominantemente Th1. Recentemente, demonstrou-se 

em cobaias que uma resposta T-helper 17 (Th17) ocorre após a infecção natural, 

vacinação com células inteiras e vacina acelular. Nesse estudo, a vacinação com 

células inteiras resultou em resposta Th1, com a resposta Th17 contribuindo com 

alguma proteção. Esses tipos de respostas são responsáveis pela resposta imune de 

esterilização da mucosa. A vacina acelular resultou em resposta Th2, com fraca 

resposta Th1 e Th17. A reposta imunológica de memória Th2 é menos efetiva na 

esterilização da mucosa. Logo, as vacinas acelulares têm menor capacidade de 

prevenir a infecção e reduzir a transmissão (20).  

Estudos mais recentes têm demonstrado menor efetividade e perda da 

imunidade mais rápida com as vacinas acelulares em comparação às vacinas de 

células inteiras. Nos EUA, as vacinas acelulares (DTPa) foram introduzidas em 1991 

e o uso das vacinas de células inteiras (DTP) foi suspenso em 2001. Um estudo de 

coorte retrospectiva avaliou o risco de desenvolvimento de coqueluche, segundo 
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esquema de vacinação recebido, entre pessoas nascidas entre 1990 e 2001, período 

em que as duas vacinas estavam disponíveis. Entre 263.496 pessoas de 8 a 20 anos, 

foram identificados 904 casos coqueluche. Para pessoas que receberam total de cinco 

doses de DTPa, o Risco Relativo (RR) de desenvolvimento de coqueluche foi de 8,57 

em comparação com pessoas que receberam pelo menos uma dose da DTP. Para 

pessoas que receberam seis doses de DTPa, o RR foi de 3,55 comparado às pessoas 

que receberam pelo menos uma dose da DTP (21). 

Outro estudo, em Oregon, EUA, baseado em um sistema de informação de 

imunizações de base populacional (ALERT IIS) e na vigilância de coqueluche, 

envolveu 195.959 crianças nascidas entre 1997 e 1999, para as quais havia registro 

de vacinação. Entre os 484 casos de coqueluche registrados entre 1997 e 2012, 402 

tinham informação de imunização no ALERT IIS, dos quais 346 casos ocorreram 

>14 dias após a vacinação. Crianças vacinadas com DTPa tiveram maior risco de 

desenvolvimento de coqueluche quando comparadas às crianças vacinadas com DTP: 

para crianças que receberam 3 doses de DTPa no primeiro ano de vida, o RR foi 2,15 

(IC 95%, 1,4–3,3) comparado àquelas que receberam 3 doses de DTP (22).  

Com relação a eventos adversos leves e moderados, como febre, reações 

locais (eritema, enduração, dor), choro persistente, sonolência, anorexia e vômitos, a 

vacina DTPa mostrou-se menos reatogênica que a vacina DTP. A vacina DTPa 

também mostrou-se mais segura quanto a eventos adversos graves, como febre alta 

(T>40°C), convulsões, episódio hipotônico hiporresponsivo e reações locais graves, 

embora esses eventos adversos possam ocorrer também com a DTPa (5).   
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Assim como as vacinas de células inteiras, as vacinas acelulares pediátricas 

são contraindicadas para crianças maiores de seis anos, devido à maior 

reatogenicidade em crianças maiores e adultos. 

A OMS continua a preconizar a vacina tríplice bacteriana celular (DTP) como 

vacina de escolha para a maioria dos países, com base na sua eficácia e segurança (5, 

13).  

No Brasil, o calendário de vacinação da criança do Programa Nacional de 

Imunizações (PNI) recomenda a vacina de coqueluche de células inteiras, em 

combinação com as vacinas de tétano, difteria, Hib e hepatite B (vacina 

pentavalente) para a imunização das crianças no primeiro ano de vida (três doses, 

administradas aos 2, 4 e 6 meses), mais dois reforços, com a vacina DTP, aos 15 

meses e entre 5-6 anos. A vacina tríplice acelular pediátrica (DTPa) está disponível 

nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), para a vacinação 

de crianças com contraindicação de uso da vacina de células inteiras, por exemplo 

aquelas que apresentaram eventos adversos graves após dose anterior (23). 

 

1.3. Epidemiologia 

1.3.1. Cenário Global 

Antes da introdução da vacina, a doença circulava principalmente entre 

crianças em idade pré-escolar, sendo essa faixa etária a principal fonte de infecção. A 

doença era uma das mais comuns entre crianças no mundo todo. Tal situação repete-

se hoje em locais com baixas coberturas vacinais (5, 6). 
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Durante a era pré-vacinal, a apresentação clínica da doença em crianças era 

exatamente igual ao que é visto hoje, mas a ocorrência de complicações e óbitos era 

muito mais frequente. A notificação de doença em adultos era extremamente rara 

(24). 

A partir da década de 1950, a vacina de células inteiras passou a ser 

disponibilizada em larga escala para as crianças de diversos países, com a introdução 

de programas de imunização com cobertura populacional. Com isso, houve 

expressiva redução de sua incidência e mortalidade. As altas coberturas vacinais 

levaram à queda de mais de 95% na incidência de coqueluche em relação ao 

observado na primeira metade do século 20 (5, 6). 

Apesar da existência de vacinas eficazes, a coqueluche continuou causando 

significativa morbimortalidade em todo mundo (13, 25). Ela ainda é uma doença de 

distribuição universal, com ciclos endêmicos a cada três a cinco anos. A OMS estima 

a ocorrência de 50 milhões de casos e 300 mil óbitos por ano. A coqueluche ocupa o 

quinto lugar dentre as causas de mortalidade por doenças imunopreveníveis em 

crianças menores de cinco anos (5, 13). 

A imunização em massa de crianças com a vacina DTP celular reduziu a 

incidência e mortalidade entre crianças até quatro anos de idade. Como a imunidade 

adquirida com a vacinação não é duradoura, as altas taxas de cobertura vacinal 

determinaram uma mudança no padrão da infecção. A B. pertussis passou a circular 

principalmente entre adolescentes e adultos, que se tornaram as principais fontes de 

infecção (6, 24). A coqueluche passou a acometer crianças não vacinadas, 

adolescentes e adultos (26, 27).  
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Apesar das altas coberturas vacinais em lactentes e crianças, a doença 

continuou endêmica, com picos epidêmicos em muitos países, principalmente nas 

últimas duas décadas (1, 6). Houve importante aumento da incidência da coqueluche 

durante os anos 90, em adolescentes e adultos em diversos países desenvolvidos (1, 

4, 6, 24, 28). 

 Após a introdução da vacinação de coqueluche em crianças nos EUA, a 

coqueluche passou de 250.000 casos notificados em 1934, para 1.100 casos em 1976. 

A incidência da doença voltou a subir a partir dos anos 1990, chegando a 11.647 

casos notificados em 2003 (4, 7). Entre 1983 e 1991, a incidência de coqueluche 

entre pessoas ≥15 anos de idade era <1/100.000. Entre 1992 e 1997, casos nessa 

faixa etária já correspondiam a 21% de todos os casos de coqueluche notificados. 

Entre 1998 e 2002, essa proporção correspondia a 34% e chegou a 45% entre 2003 e 

2007. Entre 2008 e 2010, os casos em adultos com 20 anos ou mais correspondiam a 

28% dos casos de coqueluche (24). Em 2005 e 2010 ocorreram epidemias da doença, 

chegando a alcançar incidência geral de 9 por 100.000 habitantes (29, 30). Entre 

2010 e 2014, 26.566 casos de coqueluche foram notificados no estado da Califórnia, 

nos EUA, sendo 1.700 hospitalizações e 15 óbitos. Só em 2014, foram notificados 

10.831 casos, com 376 hospitalizações, sendo que 85 (23%) demandaram terapia 

intensiva. Entre os casos hospitalizados, 227 (60%) eram lactentes com menos de 4 

meses de idade e os 4 casos de óbito aconteceram entre lactentes com menos de 2 

meses de idade (1). A maioria dos casos notificados na Califórnia naquele ano eram 

adolescentes com idades entre 9 e 16 anos de idade (1).  



15 

 

Em Michigan (EUA), foi observado aumento da doença no primeiro semestre 

de 2008 com 315 casos notificados e tendência crescente nos anos de 2009 e 2010, 

sendo contabilizados 902 e 1.564 casos notificados, respectivamente (1).  

Em Ohio (EUA), 964 casos foram notificados, dos quais 605 foram 

confirmados, durante o ano de 2010. Foi o maior número de casos nos últimos 25 

anos. No mesmo ano, 7% de todos os casos foram relatados entre os lactentes com 

menos de seis meses de idade e vacinação incompleta. Tais crianças foram 

responsáveis por 78% dos casos hospitalizados (31). 

A coqueluche passou a ser considerada uma doença reemergente em países 

desenvolvidos (6).  Na Europa, os relatórios do Centro Europeu de Prevenção e 

Controle das Doenças (ECDC) e da Rede de Vigilância de Doenças Evitáveis por 

Vacinação (EUVAC-NET) mostraram que, durante o período 2003-2007, 43.482 

casos foram notificados (incidência global: 4,1 / 100.000 habitantes). Altas taxas de 

incidência foram registradas na Noruega, Suécia e Finlândia. As maiores taxas de 

incidência foram relatadas em lactentes menores de um ano de idade (35 / 100.000 

habitantes) (32). 

Apenas em 2009, foram notificados na Europa 20.591 casos de coqueluche 

(4,9 / 100.000 habitantes). As maiores taxas de incidência foram observadas na 

Noruega, Estónia, Holanda e Polônia. A incidência foi maior entre as pessoas <15 

anos de idade (22 / 100.000 habitantes) (33).  

Em janeiro de 2010, houve relato de surto de coqueluche no noroeste da 

Irlanda (Europa) envolvendo 69 casos, com quatro casos hospitalizados. Os casos 

ocorreram em crianças menores de um ano até 14 anos de idade, principalmente em 
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menores de seis meses. As investigações sugeriram que a perda gradual da 

imunidade e a ausência de uma dose de reforço durante o segundo ano de vida 

podem ter contribuído para a ocorrência do surto (34).  

No Reino Unido, foram confirmados 7.728 casos de coqueluche de janeiro a 

outubro de 2012, quase dez vezes mais do que os 797 casos confirmados em 2008 no 

mesmo período (35). Nas Ilhas Canárias (Espanha), foram detectados 1.042 casos de 

coqueluche nos primeiros 10 meses de 2012, comparados a 695 em 2011 (36). 

Em 2011, ocorreu um surto de coqueluche na Argentina, sendo contabilizados 

2.048 casos suspeitos da doença e 220 casos confirmados até a 31ª Semana 

Epidemiológica (SE). A confirmação dos casos foi principalmente laboratorial e 

ocorreu entre a segunda e décima primeira SE. A distribuição dos casos por faixa 

etária mostrou concentração em crianças com menos de seis meses, sendo os 

menores de dois meses responsáveis por 40,37% das notificações (37). 

No Chile, em 2012, foi relatado surto de coqueluche com 4.277 casos 

confirmados, bem acima da média anual em torno de 550 casos registrada nos 

últimos cinco anos para o país (38). 

O aumento da incidência da coqueluche pode ser muito maior do que o 

observado. Estima-se que, nos países desenvolvidos, apenas 5 a 25% de todos os 

casos de coqueluche são notificados aos sistemas de vigilância (6). Entre 

adolescentes e adultos previamente imunizados, a doença manifesta-se de forma 

branda e inespecífica, com apenas tosse prolongada na maioria das vezes (16, 39). 

De 80 a 95% dos pacientes são assintomáticos e não procuram atendimento médico 

(24). Quando procuram, muitos já apresentam sintomas há 3 ou 4 semanas, o que 
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reduz as chances de isolar a B. pertussis da nasofaringe (24). Por isso, nessas faixas 

etárias, a coqueluche é pouco diagnosticada e subnotificada pela vigilância 

epidemiológica (39). Em muitas partes do mundo, médicos em geral consideram que 

coqueluche é uma doença que ocorre apenas em lactentes e crianças e não suspeitam 

de coqueluche entre adolescentes e adultos, o que atrasa o diagnóstico, quando 

ocorre (6).  

O grupo etário dos menores de um ano de idade é o principal acometido pela 

coqueluche. Nesse grupo, destacam-se os menores de seis meses (39, 40). Nessa 

idade, os lactentes ainda não receberam o esquema de vacinação completo.  Além 

disso, a ocorrência de complicações, a taxa de hospitalização e de letalidade entre 

crianças menores de seis meses são quatro vezes maiores que em adolescentes ou 

adultos (41). A coqueluche é um problema de saúde pública e é maior ainda nos 

países mais pobres, onde a incidência é alta e a letalidade maior (6).  

Considera-se os adultos, mesmo assintomáticos, como principal fonte de 

infecção para as crianças nos contatos domiciliares, principalmente os pais (40, 42-

46). Um terço das crianças teria como fonte de infecção um contato casual na 

comunidade, fora do círculo de contatos domiciliares (47). O aumento da ocorrência 

de coqueluche entre adolescentes e adultos estaria diretamente associado ao aumento 

da doença entre os lactentes (27). 
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1.3.2. Epidemiologia da coqueluche no Brasil 

A coqueluche é uma doença de notificação compulsória em todo território 

nacional. Todo caso suspeito deverá ser notificado ao Sistema de Informações sobre 

Agravos de Notificação (SINAN) (23). 

Para a vigilância epidemiológica, é definido como caso suspeito de 

coqueluche todo indivíduo, independentemente da idade e estado vacinal, que 

apresente tosse seca há 14 dias ou mais (10 dias ou mais se <6 meses de idade), 

associada a um ou mais dos seguintes sintomas: tosse paroxística (tosse súbita 

incontrolável, com tossidas rápidas e curtas, em uma única expiração), guincho 

inspiratório, vômitos pós-tosse, apneia (<6 meses) ou engasgo (<6 meses); e todo 

indivíduo, independentemente da idade e estado vacinal, que apresente tosse seca há 

14 dias (há mais de 10 dias se <6 meses de idade) ou mais e com história de contato 

com um caso confirmado de coqueluche pelo critério clinico (23). 

Para a confirmação de caso de coqueluche, são utilizados os seguintes 

critérios:  

• Critério laboratorial – todo caso que atenda a definição de caso suspeito de 

coqueluche e que tenha B. pertussis isolada por cultura ou identificada por PCR.  

• Critério clínico-epidemiológico – todo caso suspeito que teve contato com 

caso de coqueluche confirmado por critério laboratorial, entre o início do período 

catarral até três semanas após o início do período paroxístico da doença (período de 

transmissibilidade). 
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• Critério clínico – todo caso suspeito de coqueluche com dois ou mais dos 

seguintes sintomas: tosse paroxística (tosse súbita incontrolável, com tossidas rápidas 

e curtas, em uma única expiração), guincho inspiratório, vômitos pós-tosse, apneia 

(em <6 meses) ou engasgo (em <6 meses).  

A ocorrência de um caso deve desencadear a investigação do mesmo, com 

delimitação da área de transmissão (residência e local de permanência do caso 

identificado) e busca de casos suspeitos entre os comunicantes. Casos suspeitos são 

investigados laboratorialmente, com a coleta de material da orofaringe para 

realização de cultura e/ou PCR e recebem quimioprofilaxia, tratamento com 

azitromicina ou claritromicina (23).  

A incidência da coqueluche no Brasil nos anos 50 e 60 era elevada. Com a 

implantação do Programa Nacional de Imunização, em 1973, a vacina DTP passou a 

ser preconizada para todas as crianças. No início da década de 80 eram notificados 

mais de 40 mil casos anuais e a taxa de incidência era superior a 30/100.000 

habitantes. A incidência da doença caiu abruptamente a partir de 1983, mantendo 

tendência decrescente por mais de duas décadas (23). Na década de 1990, como 

resultado da ampliação das coberturas vacinais de DTP e tetravalente (DTP/Hib) 

houve importante redução na incidência da doença. No início dos 1990, a cobertura 

vacinal era de cerca de 70% e a incidência era 10,6 / 100 mil habitantes. À medida 

que as coberturas se elevaram para valores próximos a 95 e 100%, no período de 

1998 a 2000, a incidência baixou para 0,9 / 100 mil habitantes (Gráfico 1) (23, 48). 
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Gráfico 1 – Coeficiente de incidência por coqueluche e cobertura vacinal com 

DTP/Hib e DTP – Brasil – 1990 a 2016 

FONTE: Ministério da Saúde, 2017 (49).    

 

Aumento significativo da incidência da coqueluche foi observado no Brasil 

entre 2011 e 2014 (Gráfico 1). No primeiro ano da epidemia (2011) foi registrado um 

aumento de seis vezes na incidência da doença, frente ao que foi registrado no ano 

2010 (Gráfico 1). A incidência seguiu subindo nos anos subsequentes, atingindo um 

aumento de 16 vezes à incidência registrada em 2010. A maioria dos casos 

aconteceram entre crianças <3 meses de idade, grupo que manifesta formas graves da 

doença e com letalidade elevada (25, 48).  

 

1.4.  Hipóteses para explicar a reemergência da coqueluche 

A recente situação epidemiológica da coqueluche levou a comunidade 

acadêmica internacional a discutir as possíveis causas para esta reemergência e a 

melhor conduta preventiva a ser adotada. Em 2001, foi criada a Iniciativa Global de 
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Coqueluche (Global Pertussis Iniciative – GPI) para analisar a situação da doença 

em nível mundial e recomendar estratégias de controle. Dentre essas estratégias estão 

incluídas: indicar e avaliar as estratégias de imunização, avaliar os sistemas nacionais 

de vigilância, desenvolver metodologias de vigilância ideal, melhorias nos métodos 

diagnósticos da doença e padronização do tratamento (50). 

Não há ainda um consenso estabelecido sobre quais os principais fatores que 

estariam levando à reemergência da doença nas últimas duas décadas, e têm sido 

consideradas diferentes hipóteses: melhora no diagnóstico da doença, na vigilância e 

notificação de casos, perda da imunidade ao longo do tempo após a vacinação, menor 

efetividade das vacinas acelulares e alterações genéticas na B. pertussis (6, 7, 51). 

O recente aumento da incidência da coqueluche pode estar relacionado à 

melhora no seu diagnóstico (4, 6, 24, 28). A reação em cadeia de polimerase (PCR) 

foi introduzida na última década como método diagnóstico (5). Esse método tem 

especificidade próxima da cultura, porém a sua sensibilidade é maior. Além disso, o 

reconhecimento da doença enquanto problema de saúde pública faz com que os 

profissionais de saúde passem a pensar na doença, aumentando a chance de 

diagnóstico. Melhorias dos sistemas de vigilância epidemiológica e dos sistemas de 

informação aumentam a capacidade de detecção de casos (52). 

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) publicados em 

2014, entre 19 países com altas coberturas vacinais contra a coqueluche (vacinas de 

células inteiras ou acelulares) e dados de vigilância considerados de qualidade 

adequada (Alemanha, Austrália, Brasil, Canadá, Chile, Cuba, Dinamarca, Finlândia, 

França, Israel, Japão, México, Noruega, Portugal, Singapura, Suécia, Tailândia, 



22 

 

Reino Unido e EUA), cinco registraram reemergência da coqueluche. Entre estes 

cinco países, quatro usavam exclusivamente vacinas acelulares. O aumento do 

número de casos de coqueluche no único país que utilizava vacina de células inteiras 

foi considerado reflexo de mudanças no sistema de vigilância e no diagnóstico 

laboratorial, além de baixa cobertura vacinal (20). Embora as razões para a 

reemergência da doença sejam complexas, podendo variar de um país para outro, o 

Grupo Consultor Estratégico de Especialistas da OMS (Strategic Advisory Group of 

Experts, SAGE) concluiu que a menor duração da proteção e o provável impacto 

reduzido na proteção contra a infecção e a transmissão da B. pertussis conferida 

pelas vacinas acelulares desempenham papel crítico (20).  

Considera-se que a perda da imunidade induzida pela vacina e a diminuição 

do reforço da imunidade pela exposição natural à B. pertussis devido à redução da 

circulação da bactéria tornaram as pessoas mais vulneráveis à doença nas últimas 

décadas (6, 16, 24). Por isso, a doença não foi completamente eliminada mesmo em 

países com altas coberturas vacinais. Além disso, alguns países que apresentavam 

alta cobertura vacinal registraram diminuição da mesma (6). 

Estudo realizado em dois estados norte-americanos mostrou aumento na 

incidência de coqueluche entre adolescentes seis anos ou mais após a quinta dose de 

DTPa, sugerindo queda da imunidade conferida pela vacina (53). O mesmo foi 

observado durante surto de coqueluche na Califórnia, Estados Unidos, em 2010, 

quando crianças e pré-adolescentes previamente vacinados com cinco doses de DTPa 

tiveram coqueluche (54). Quanto maior o tempo desde a quinta dose de DTPa maior 

foi o risco de adquirir coqueluche, o que é consistente com a diminuição da 

efetividade da vacina com o tempo (55). O risco de adoecer aumentou 42% a cada 
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ano após a quinta dose de DTPa (56). A taxa de ataque da doença foi maior na faixa 

etária de 8 a 11 anos de idade, que recebeu exclusivamente vacinas acelulares, 

correspondendo à queda da proteção após o reforço vacinal pré-escolar (54, 56). A 

incidência da coqueluche foi menor entre adolescentes de 12 a 15 anos de idade, que 

ainda receberam pelo menos uma dose de vacina de células inteiras (DTP) durante a 

infância (56).  

Outra possível explicação para o aumento na incidência da doença seriam 

alterações genéticas em cepas circulantes da B. pertussis, com mudanças antigênicas, 

que poderiam estar relacionadas a falhas vacinais (39). Um estudo holandês que 

acompanhou a população de B. pertussis entre 1949 e 2010 mostrou pequenas 

mutações nas subunidades da toxina pertussis e de antígenos de superfície da B. 

pertussis: pertactina e fimbrias tipos 3, que sugerem uma adaptação do patógeno ao 

nicho atual na vigência de vacinação (57). Outro estudo sugeriu que o ressurgimento 

da coqueluche estaria associado a um aumento de cepas com um novo alelo promotor 

para a toxina pertussis – ptxP3, no lugar da cepa ptxP1, que além de mais virulentas 

e promover uma supressão imunológica, com a sua expansão, vem carregando 

mutações (58).  

A situação observada no Brasil a partir de 2011, assim como em outros países 

da América Latina (Argentina, Chile e Colômbia) foi de reemergência da coqueluche 

com uso universal da vacina de células inteiras (DTP) (25). Existem várias hipóteses 

para justificar essa reemergência.  

O que ocorreu no Brasil pode ser reflexo da melhoria da assistência, com 

mais acesso a serviço, melhor conhecimento dos profissionais de saúde sobre a 
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doença e acesso a novas tecnologias diagnósticas. O PCR foi introduzido no estado 

de São Paulo em 2009, o que pode ter aumentado o diagnóstico da doença desde 

então (9).  

O aumento da incidência também pode ser resultado da ciclicidade da doença, 

que passa por transformações desde a consolidação da vacinação de rotina no Brasil, 

com coberturas elevadas a partir dos anos 90 (48). A queda de imunidade das coortes 

vacinadas na infância pode estar alimentando a população com novos adolescentes e 

adultos suscetíveis, o que está mudando a dinâmica da doença.  

Outro possível motivo da reemergência da coqueluche no Brasil poderia ser a 

dificuldade em manter adequada e uniforme cobertura vacinal, com áreas com baixas 

coberturas vacinais e suscetíveis à ocorrência de surtos (48).  

Em 2005, novas vacinas de coqueluche para serem aplicadas em pessoas >7 

anos de idade passaram a ser comercializadas no mundo, o que permitiu a introdução 

de novas estratégias para o controle da doença, como vacinação de adolescentes e 

adultos, gestantes e profissionais de saúde.  

 

 

1.5.  Vacina tríplice acelular do adulto (dTpa) 

Em 2005, duas vacinas contendo toxoide tetânico, toxoide diftérico reduzido 

e componente pertussis acelular (dTpa) foram licenciadas nos EUA para uso em 

adolescentes e adultos (59, 60). A vacina Boostrix® (GSK) é recomendada aos 

maiores de 10 anos, enquanto a Adacel® (Sanofi Pasteur) é recomendada dos 11 aos 



25 

 

64 anos (60, 61). O lançamento dessas vacinas permitiu o desenvolvimento de 

estratégias de vacinação envolvendo adolescentes e adultos, profissionais de saúde, 

contatos domiciliares de recém-nascidos e gestantes. 

A vacina Boostrix® contém três componentes pertussis: a toxina pertussis 

inativada (PT), hemaglutinina filamentosa tratada com formaldeído (FHA) e 

pertactina (PRN) nas concentrações de 8, 8 e 2,5 µg/0,5 ml, respectivamente, 

combinadas com toxoide tetânico e toxoide diftérico (dT) (28, 59). A vacina 

Adacel® contém cinco componentes pertussis: PT, FHA, PRN e fimbrias tipos 2 e 3 

nas concentrações de 2,5, 5, 3 e 5 µg/0,5 ml, combinadas com dT (28, 59). As 

concentrações dos antígenos pertussis na composição das vacinas para uso em 

adolescentes e adultos são reduzidas quando comparadas às concentrações existentes 

na DTPa. As formulações para adultos contêm de um terço a um quarto das 

concentrações das vacinas pediátricas DTPa Infanrix® (GSK) e Daptacel® (Sanofi 

Pasteur) (28, 59). 

 

1.5.1.   Imunogenicidade das vacinas dTpa 

O licenciamento das vacinas dTpa nos EUA foi baseado em estudos 

demonstrando imunogenicidade não inferior às vacinas já licenciadas dT e DTPa (28, 

59, 62). Ao contrário dos componentes tetânicos e diftéricos, não há um correlato de 

proteção sorológico ou laboratorial aceito para os componentes vacinais de 

coqueluche (28). Em 1997, durante uma reunião do Vaccines and Related Biological 

Products Advisory Committee, houve consenso que os estudos de eficácia clínica 

entre adolescentes e adultos não seriam necessários para o licenciamento da dTpa 
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nesses grupos etários (59). Em vez disso, a avaliação dos componentes pertussis de 

dTpa administrados para adolescentes e adultos teve como referência os desfechos 

sorológicos de lactentes vacinados com DTPa (pediátrica) nos ensaios clínicos de 

eficácia dessa vacina. A resposta imune para antígenos de coqueluche após uma dose 

de reforço da dTpa em adolescentes e adultos foi comparada com a resposta imune 

de lactentes após três doses da vacina pediátrica DTPa (28, 59, 62, 63). Adolescentes 

e adultos vacinados com qualquer uma das duas vacinas dTpa apresentaram títulos 

de anticorpos superiores aos títulos observados em crianças após três doses de DTPa 

(28, 62).  

 

1.5.2. Segurança e eventos adversos após dTap 

A segurança da vacina dTpa foi avaliada comparando-se a frequência de 

eventos adversos entre pessoas que a receberam com pessoas que receberam dT (59). 

Os estudos pré-licenciamento mostraram que a frequência e a intensidade dos 

eventos adversos entre adolescente e adultos que receberam dTpa ou dT foram 

semelhantes (28, 62). Estudos posteriores ao licenciamento avaliaram os eventos 

adversos imediatos (nos primeiros 30 minutos) ou de curto prazo (até duas semanas) 

após o recebimento da dTpa. A maioria das ocorrências limitou-se a reações locais, 

incluindo dor (68% - 89%), eritema (12% - 41%) e edema (17% - 38%) (64-66). 

Eventos adversos graves não foram registrados (63-66).  

A vigilância ativa de eventos adversos após licenciamento nos EUA mostrou 

que o risco de encefalopatia, síndromes paralíticas, crises convulsivas, desordens de 

pares cranianos ou síndrome de Guillain-Barré associado à administração de dTpa 
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não foi significativamente maior que o risco desses agravos após a administração de 

dT (67).  

Os estudos clínicos pré-licenciamento da vacina dTpa excluíram a 

participação de pessoas que tivessem recebido as vacinas com componentes tetânicos 

e diftéricos nos últimos cinco anos (28, 62, 63). Havia preocupação quanto ao 

intervalo de tempo curto entre as vacinas poder estar associado a maior risco de 

eventos adversos no local das injeções. As vacinas dTpa foram licenciadas sem 

avaliação da segurança de aplicação com intervalos menores que cinco anos (68). 

Apenas algumas condições permitiam que o intervalo entre uma dose da vacina dTpa 

com outra vacina contendo os componentes tetânicos e diftéricos fosse menor que 

cinco anos, como bloqueios de surtos ou vacinação materna com curto intervalo entre 

gestações. Estudos posteriores ao licenciamento da dTpa mostraram que a sua 

administração após outra vacina com componente diftérico e tetânico é segura com 

intervalos menores entre as vacinações (16511379 (65, 66).  

 Estudo realizado na França com a dTpa associada à vacina de poliomielite 

inativada (VIP) administrada um mês após dT+VIP demonstrou que a taxa de 

eventos adversos entre os 249 adultos vacinados com dTpa-VIP foi semelhante à dos 

251 adultos que receberam placebo. Não houve aumento da frequência ou gravidade 

dos eventos adversos quando comparados com intervalos maiores (64). 

Em 2010, o Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) do CDC, 

grupo de especialistas que recomenda como utilizar vacinas para o controle de 

doenças nos EUA, liberou o uso de dTpa independente do intervalo desde a última 

dose com vacina contendo componentes tetânico e diftérico (68). 
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1.5.3. Eficácia e efetividade da dTpa 

O único estudo clínico randomizado duplo cego que avaliou a eficácia da 

vacina dTpa (Boostrix® - GSK) incluiu 1391 pessoas que receberam a vacina e 1390 

pessoas como controles, que receberam placebo. Após 2,5 anos de seguimento, a 

vacina dTpa mostrou eficácia de 92% (IC 95%, 32% - 99%) em prevenir a 

coqueluche (69).  

A efetividade da vacina dTpa (Boostrix) em adolescentes foi avaliada após o 

uso em larga escala na Austrália. Considerando 168 casos de coqueluche, a 

efetividade encontrada foi de 78% (IC95%, 60,7 – 87,6%), aumentando para 85,4% 

(IC95%, 83,0 – 87,5%) considerando apenas os 155 casos confirmados 

laboratorialmente (70). 

Após o licenciamento, a avaliação da efetividade foi realizada durante surtos 

de coqueluche. O uso da vacina dTpa mostrou efetividade moderada em prevenir 

coqueluche em pessoas com 11 anos ou mais durante surto na Califórnia, EUA, em 

2010 e 2011 (71). Neste caso, a redução da ocorrência de coqueluche entre os 

vacinados foi de 64% (IC95%, 56 – 71%) frente à população em geral (71). Durante 

surto de coqueluche em uma escola, nos EUA, com 233 alunos com 11 anos ou mais, 

a efetividade da vacina dTpa foi de 65,6% (IC95%, -35,8 – 91,3) ao considerar casos 

suspeitos e confirmados laboratorialmente e 70,6% (IC95%, -110,3 a 95,9%) ao 

considerar apenas os casos confirmados laboratorialmente (72). 
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1.6. Estratégias de vacinação propostas para o controle da 

coqueluche 

A elevada taxa de incidência e a gravidade da coqueluche entre os lactentes, o 

reconhecimento de que os contatos domiciliares adultos são o principal reservatório 

de infecção para essas crianças e a disponibilidade de vacinas de coqueluche para 

pessoas maiores de sete anos fez despertar o interesse dos gestores de saúde pública 

por novas estratégias de vacinação voltadas para adolescentes e adultos. 

Já em 2001, o Global Pertussis Iniciative enfatizou que as pesquisas e 

discussões deveriam focar na prevenção da morbidade e mortalidade da coqueluche 

em lactentes e elaboração de estratégias adaptadas às necessidades dos diferentes 

países (50). A vacinação teria como objetivo primário reduzir a morbimortalidade da 

coqueluche em crianças pequenas (<6 meses); e como objetivo secundário reduzir a 

morbidade em todas as faixas etárias. 

Na última década, diferentes instituições de saúde como o Centers for 

Diseases Controland Prevention (CDC), nos Estados Unidos, o Joint Committee on 

Vaccination and Immunization do Reino Unido e o European Center for Disease 

Prevention and Control (ECDC) passaram a recomendar a vacinação universal de 

adolescentes e adultos, e/ou vacinação voltada para grupos específicos: gestantes, 

vacinação da mãe após o parto, contatos domiciliares de recém-nascidos (estratégia 

cocooning) e profissionais de saúde. (5, 59, 60, 68, 73, 74).  
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1.6.1. Vacinação de adolescentes e adultos contra coqueluche 

Como a incidência de coqueluche entre os adolescentes tende a ser maior que 

em outras faixas etárias (75), a alta incidência entre adolescentes tem importantes 

implicações na prática clínica e na prevenção da doença (75). A proteção de 

adolescentes com a vacinação poderia reduzir um reservatório populacional 

importante para circulação da B. pertussis (76). Uma dose de dTpa de reforço em 

adolescentes poderia ser uma estratégia efetiva para prevenir a coqueluche nessa 

faixa etária e nas demais por efeito rebanho (75). 

Desde maio de 2000 a vacina dTpa é oferecida para adolescentes no Canadá, 

substituindo a dT dos 14 aos 16 anos de idade (76). Em alguns pontos do país, a 

cobertura vacinal chegou a 84% nos primeiros anos (76). Dados oficiais daquele país 

mostraram a redução da incidência da coqueluche em toda a população nos primeiros 

anos, principalmente entre os adolescentes (76). 

Com base na disponibilidade de vacinas com componente pertussis acelular 

seguras para adolescentes (Boostrix®), o programa de imunização australiano 

substituiu o reforço de dT por dTpa para adolescentes de 15 a 17 anos, a partir de 1º 

de janeiro de 2004 (77, 78). A estratégia de vacinação australiana é realizada nas 

escolas, resultando em maiores coberturas entre adolescentes, quando comparadas 

com dados norte-americanos (77). Os dados de vigilância australianos mostraram 

diminuição da incidência entre adolescentes em algumas regiões, além de queda da 

incidência entre menores de seis meses de idade (77). 

Em 2006, o Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), comitê 

de especialistas que produzem as recomendações de imunizações nos EUA, 
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recomendou o uso rotineiro de dose única de dTpa em adolescentes de 11 a 18 anos, 

com preferência de aplicação entre 11 e 12 anos (59). Adultos que não receberam 

dose prévia de dTpa também passaram a ter indicação de uma única dose da vacina 

(60, 68). A cobertura vacinal foi baixa nos primeiros anos (79, 80). Os Estados 

Unidos registraram um pico de incidência em 2005, com queda nos anos de 2006 e 

2007, seguido de novo aumento, ainda maior, nos anos subsequentes (29). Apesar do 

aumento global da coqueluche, houve queda isolada da incidência entre os 

adolescentes de 11 a 18 anos (29).  

A adoção em diferentes países da estratégia de dose de reforço na 

adolescência e na fase adulta mostrou-se protetora dentro do grupo etário vacinado, 

mas não foi observado efeito indireto da vacinação em outras faixas etárias, 

principalmente entre os menores de um ano. Essa estratégia não resultou em melhor 

controle da doença, embora a cobertura vacinal seja, em geral, baixa 

(aproximadamente 65% nos Estados Unidos) (81). Uma questão que tem sido 

considerada são as características das redes de contatos sociais – atualmente há 

pouco contato entre adolescentes e recém-nascidos, para quem a principal fonte de 

infecção são os contatos domiciliares, principalmente os pais. A Austrália, que 

atingiu coberturas mais altas e homogêneas entre adolescentes, foi o único país que 

observou diminuição da doença entre crianças pequenas (82). 

A curta proteção garantida pela dTpa em adolescentes e adultos pode 

comprometer o desempenho das estratégias de vacinação dessas faixas etárias. 

Mesmo com reforço a cada 10 anos, não é possível garantir títulos de anticorpos 

elevados de forma contínua. Com títulos baixos de anticorpos a bactéria continua 

circulando, embora em menor intensidade (24). 
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1.6.2. Vacinação das mães após o parto e dos comunicantes domiciliares do 

recém-nascido (cocooning) 

Outra estratégia proposta visando à interrupção da transmissão aos lactentes 

antes de completar o esquema de vacinação primário com DTP/DTPa é a vacinação 

da mãe no pós-parto e de todos os adolescentes e adultos que terão contato domiciliar 

com o lactente durante o seu primeiro ano de vida (5, 83, 84). Conhecida como 

cocooning, esta estratégia foi primeiro sugerida pela Global Pertussis Initiative em 

2001 (85) e posteriormente recomendada pela Advisory committee on Immunization 

Practice (ACIP) nos Estados Unidos, em 2006 (60, 84).  Ela também foi adotada por 

vários outros países, como Alemanha, França, Austrália e Costa Rica (13, 84, 86-88).  

No Chile, foi observada redução de 84% nos óbitos por coqueluche entre 

crianças com menos de seis meses de idade, quando a estratégia cocooning foi 

utilizada com cobertura vacinal de 55% (13). Porém, o impacto dessa estratégia não 

foi tão expressivo em outras localidades (13). Em New South Wales, Austrália, o 

risco de coqueluche entre lactentes reduziu 51% (intervalo de confiança de 95% 

[IC95%] 10%-73%) quando pai e mãe foram vacinados (89). Por outro lado, o risco 

de infecção entre lactentes não se alterou entre os casos onde somente a mãe ou o pai 

foram vacinados (89).  

Um estudo norte americano não mostrou qualquer benefício com a estratégia 

(13). O baixo desempenho do cocooning nos Estados Unidos deveu-se 

principalmente pela baixa cobertura vacinal, que ficou em 5% entre os contatos 

domiciliares no ano de 2008 (83).  
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Vários trabalhos mostraram que o cocooning não é uma boa estratégia para 

redução das hospitalizações e mortes por coqueluche em locais com baixa incidência 

da doença. Entre 2005 e 2009, no Canadá, em uma localidade com 57 

hospitalizações por 100.000 habitantes e risco de 35% de transmissão entre pais e 

filhos, o número necessário de vacinados (NNV) foi maior que 10.000 para prevenir 

uma hospitalização e pelo menos 1 milhão para prevenir uma morte entre lactentes 

<1 ano de idade (90).  

 Impacto sobre a transmissão da doença aos lactentes pode ser alcançado com 

estratégias mais simples do ponto de vista operacional e de menor custo. A estratégia 

cocooning apresenta dificuldades logísticas e programáticas associadas à vacinação 

de adolescentes e adultos que convivem com lactentes (83). A vacinação da mãe 

pode ser feita na maternidade e, em geral, tem boa aceitação, porém o acesso aos pais 

e outros familiares é mais difícil (13, 88). O cocooning implica na vacinação de 

grande número de pessoas para proteger um RN, o que tem repercussões sobre o 

custo-efetividade e a viabilidade econômica dessa estratégia (88). Além disso, 

cocooning tem efetividade limitada, uma vez que a criança não tem anticorpos contra 

coqueluche ao nascimento, momento em que a mãe é vacinada.  Considerando que o 

pico de anticorpos da mãe vacinada após o parto não ocorre antes de duas semanas, 

há um intervalo em que a mãe não está protegida, podendo ela se infectar e ser fonte 

de infecção para o lactente nesse intervalo (83). A proteção ao RN fica prejudicada 

durante as duas primeiras semanas de vida (13, 88). 

Mães, pais, irmãos e outros contatos familiares adultos são os principais 

responsáveis pela transmissão de coqueluche para lactentes. Além disso, contatos 
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casuais da comunidade podem ser a fonte em mais 34% dos casos de coqueluche 

entre lactentes (40, 42-46).  

 

1.6.3. Vacinação pós-parto ou cocooning parcial  

Sendo a mãe uma fonte frequente de infecção aos lactentes (40, 42-46)), foi 

proposta a vacinação apenas das mães logo após o parto. Isso foi recomendado nos 

Estados Unidos a partir de 2008 (87). Porém, a estratégia isolada de vacinação das 

mulheres no pós-parto não mostrou impacto na incidência de coqueluche (91). A mãe 

pode já estar infectada no período do parto ou se infectar logo após, antes da 

proteção oferecida pela vacina, ou o lactente pode ter contato com outro adulto 

infectado.  

 

1.6.4. Vacinação de profissionais de saúde 

Os profissionais de saúde (PS) têm risco aumentado de coqueluche quando 

comparados à população geral. A transmissão da doença em ambientes hospitalares 

impõe risco de transmissão para lactentes e imunocomprometidos. Surtos intra-

hospitalares de coqueluche envolvendo profissionais de saúde têm sido descritos em 

diversos países (EUA, Canadá, França) (68). A vacinação de profissionais de saúde é 

um pequeno componente das medidas para prevenir a morbimortalidade infantil, 

porém importante em alguns cenários como, por exemplo, em unidade neonatal (5, 

13). A recomendação é direcionada para profissionais com maior contato com 

mulheres grávidas e lactentes.   
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O ACIP, nos EUA recomenda uma dose da vacina dTpa para todo 

profissional de saúde, independentemente do tempo decorrido desde a última dose da 

vacina dT (68). Na Europa, alguns países (por exemplo, Alemanha, Bélgica, 

Holanda, Luxemburgo e Reino Unido) adotam a vacinação com dTpa para todos os 

PS, enquanto outros (Áustria, Finlândia, França e Noruega), adotam a vacinação para 

PS que atuam em áreas de maior risco (maternidade, unidade neonatal) (92).   

O impacto da estratégia foi pequeno devido à baixa cobertura vacinal. Em 

2008, a cobertura vacinal entre profissionais de saúde nos EUA não chegou a 16% 

(83). 

A Organização Mundial de Saúde considera que para países que adotam 

vacinação de adultos, a vacinação de profissionais de saúde faz sentido, 

especialmente daqueles profissionais em contato com crianças não imunizadas (5, 

13). Porém, não há evidencia de efeito da vacinação de profissionais de saúde sobre a 

transmissão de coqueluche para o neonato e lactentes. Não está claro o quanto a 

vacinação dos profissionais previne a transmissão da doença em ambientes 

hospitalares. 

 

1.6.5. Vacinação de gestantes 

Antes de receberem a vacina de coqueluche, os lactentes dependem dos 

anticorpos maternos transferidos pela via transplacentária. Porém, as gestantes que 

foram vacinadas apenas na infância geralmente têm baixas concentrações de 

anticorpos anti-B. pertussis, insuficientes para a proteção do lactente após o 

nascimento.  
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Durante a era pré-vacinal, a letalidade no primeiro mês de vida era cerca de 

um terço da letalidade no segundo e terceiro meses de vida. Durante a era vacinal, 

não são observadas diferenças significantes nas letalidades do primeiro e segundo 

meses de vida. Essa mudança epidemiológica sugere que, devido à vacinação, a 

redução da circulação da B. pertussis reduziu o reforço natural de anticorpos contra 

coqueluche em gestantes (19). 

A aplicação de dTpa em gestantes deve estimular a produção de anticorpos 

maternos contra coqueluche, que passarão pela placenta. A criança terá proteção 

direta dos anticorpos maternos durante os primeiros meses de vida e proteção 

indireta pela diminuição do risco de infecção da mãe com transmissão para a criança 

(88). É esperado que a vacinação de gestantes com dTpa ofereça proteção contra 

coqueluche aos recém-nascidos até que eles tenham idade suficiente para receber a 

vacinação rotineira. 

Todas as subclasses de IgG são transferidas da mãe para o filho através da 

placenta, predominantemente durante o terceiro trimestre da gestação (93). No 

momento do parto, as concentrações de IgG contra antígenos específicos da 

coqueluche é maior no sangue do cordão umbilical do que no sangue da mãe (94, 

95). Uma avaliação da concentração de IgG contra antígenos de coqueluche no soro 

de cordão umbilical de filhos de mães vacinadas com dTpa em período de até dois 

anos antes do parto mostrou que, apesar da alta eficiência no transporte 

transplacentário de anticorpos maternos, a concentração desses anticorpos 

dificilmente mantém-se elevada o suficiente para proteger o lactente nos primeiros 

meses de vida quando a mãe é vacinada em período de até dois anos antes do parto 

(94).  Acredita-se que a vacinação da gestante no terceiro trimestre resulte em 
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anticorpos em níveis protetores no lactente. Porém, a proteção de sua futura prole 

requer a repetição da vacinação em cada gestação subsequente (94).  

A vacinação de mulheres durante o terceiro trimestre da gestação é 

recomendada pelo American College of Obstetricians and Gynecologists e pela 

American Academy of Pediatricians (74). Nos EUA, a administração de uma dose da 

vacina dTpa é recomendada a todas as gestantes, independentemente da situação 

vacinal prévia, preferencialmente entre 27 e 36 semanas, para maximizar a 

transferência passiva de anticorpos ao feto (74). Outros países, como Holanda, 

Inglaterra, Argentina, Austrália, Canadá e Nova Zelândia também recomendam a 

vacinação de gestantes (60).  

Devido às dificuldades operacionais e logísticas e ao baixo desempenho das 

estratégias de vacinação de reforço e de cocooning, a vacinação de gestante é 

considerada por muitos autores a estratégia indicada para a prevenção de casos 

graves e óbitos entre lactentes (24).  

 

1.6.5.1. Imunogenicidade em gestantes e lactentes 

 Estudos mostraram que a passagem transplacentária de anticorpos contra 

coqueluche (anti-PT, anti-FIM, anti-FHA e anti-PRN) é elevada, atingindo 

concentrações de 1,2 a 1,8 vezes maiores no recém-nascido, quando comparadas com 

as concentrações maternas (95, 96).  

As concentrações de anticorpos anti-coqueluche no soro de filhos de mães 

vacinadas no terceiro trimestre permanecem elevadas aos dois meses de idade, sendo 
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de 3,8 a 42,5 vezes maiores do que as concentrações nos filhos de mães não 

vacinadas, medidos no mesmo período (97). 

 

1.6.5.2. Segurança e eventos adversos da dTap em gestantes 

Estudos posteriores à introdução da vacinação de gestantes com dTpa em 

programas nacionais mostram que essa estratégia não se associa à morte fetal, 

prematuridade, baixo peso ao nascimento, aumento de mortalidade materna ou 

neonatal, hemorragias, pré-eclâmpsia, sofrimento fetal ou qualquer desfecho grave 

associado à gravidez ou ao parto (97, 98). 

 

1.6.5.3. Efetividade entre gestantes e lactentes 

A vacinação de gestantes foi iniciada em setembro de 2012 no Reino Unido. 

Com base nos dados do sistema de saúde britânico foi observada queda de 78% no 

número de casos confirmados de coqueluche em lactentes menores de três meses de 

idade. Também foi observada a diminuição de 68% nas hospitalizações por 

coqueluche nessa faixa etária. A efetividade estimada da vacina foi de 91% (IC 95%, 

84 – 95%) quando analisados dados de menores de três meses de idade e 90% (IC 

95%, 82 – 95%) quando analisados dados de menores de dois meses de idade (99). 

Um estudo tipo caso-controle realizado na Inglaterra e País de Gales avaliou a 

efetividade da vacinação de gestantes com dTpa na proteção de lactentes contra 

coqueluche. Os casos clinicamente suspeitos em menores de dois meses de idade 
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foram confirmados com PCR ou cultura para coqueluche. Os resultados mostram 

efetividade ajustada de 93% (IC 95%, 81 – 97%) (100).  

 

1.6.5.4. Interferência da vacinação da gestante na vacinação de rotina do 

lactente 

Existe uma preocupação quanto à potencial interferência dos anticorpos 

maternos com a imunização ativa do lactente, em particular em caso de uso das 

vacinas acelulares pediátricas (DTPa) (83). Filhos de mães vacinadas têm elevadas 

concentrações de anticorpos contra coqueluche ao nascimento e aos dois meses de 

idade (96, 97). Em estudo que comparou as concentrações de anticorpos contra 

coqueluche um mês após a terceira dose de DTPa em 15 lactentes filhos de mães 

vacinadas com dTpa (Adacel®) em idades gestacionais variadas e 32 lactentes filhos 

de mães não vacinadas, as concentrações de anticorpos foram 7 a 8 vezes menores 

nos filhos das mães vacinadas, exceto pelo anticorpo anti-FIM, que foi em média 1,5 

vezes maior. Apesar da queda na resposta à vacinação de rotina nos filhos de mães 

vacinadas, as diferenças não persistiram após a vacinação de reforço entre os 12 e 18 

meses de idade (96).  

Outro estudo comparou a resposta à vacinação com DTPa de rotina em filhos 

de mães vacinadas com dTpa ano terceiro trimestre de gestação e em filhos de mães 

que receberam placebo. Aos sete meses de idade, um mês após a terceira dose de 

DTPa, os lactentes dos dois grupos apresentaram concentrações de anti-PT, anti-PRN 

e anti-FHA semelhantes. Porém, a concentração de anticorpos contra hemaglutinina 

filamentosa um mês após a terceira dose da vacina mostrou-se 48% menor entre os 
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filhos de mães vacinadas (97). Aos 13 meses de idade, um mês após a quarta dose de 

DTPa, as concentrações de anticorpos contra coqueluche não se mostraram 

estatisticamente diferente entre os dois grupos (97). 

 

1.7. A nova realidade da vacinação de coqueluche no Brasil  

O aumento do número de casos ocorrido a partir de 2011 levou o Programa 

Nacional de Imunizações / Ministério da Saúde a reavaliar suas estratégias de 

controle da coqueluche. Em junho de 2014, foram publicadas novas normas de 

vigilância da doença, que têm como destaque: 1) revisão da definição de caso 

suspeito (redução do tempo de tosse, de 14 para 10 dias, para casos em crianças 

menores de seis meses) e de casos confirmados por critério clínico (retirada da 

linfocitose do critério, deixando apenas sinais e sintomas), tornando a vigilância 

epidemiológica mais sensível; 2) a eritromicina deu lugar à azitromicina como 

primeira escolha para o tratamento e quimioprofilaxia em todos as faixas etárias; e 3) 

ampliação dos critérios de indicação da quimioprofilaxia (101). 

Em novembro de 2014, o PNI incluiu a vacina dTpa no calendário vacinal 

brasileiro, indicando uma dose para mulheres com 20 semanas ou mais de gestação, 

em todas as gestações. Também foi recomendada a vacinação de profissionais de 

saúde que trabalham em berçários, unidades neonatais, alojamentos conjuntos e salas 

de parto, com reforço a cada 10 anos.  

Em 2015 e 2016, a incidência da coqueluche voltou a patamares próximos 

aos registrados antes de 2011 (Gráfico 1).  
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Com isso, algumas perguntas ficaram sem resposta: 1) Qual a causa do 

aumento da incidência da coqueluche no Brasil, entre 2011 e 2014? 2) A queda da 

incidência da doença, a partir de 2015, estaria associada ao programa de vacinação 

de gestantes? 3) Ou a queda da incidência seria principalmente decorrente da 

ciclicidade da doença? 4) Como será o comportamento da doença nos próximos 

anos? 5) A introdução de nova estratégia de vacinação de adultos teria impacto no 

controle da coqueluche?  

  

1.8. Justificativa  

A dinâmica da coqueluche no Brasil claramente mudou desde 2011 e deixa 

um horizonte pouco claro de como a doença vai se comportar nos próximos anos e se 

as estratégias atuais adotadas para o seu controle são suficientes. Mostra-se muito 

importante estudar os dados da vigilância do período recente para buscar respostas às 

dúvidas existentes.  

A introdução da vacinação da gestante foi uma ação importante adotada pelo 

Ministério da Saúde em 2014. É preciso entender o papel da vacina e de outros 

possíveis fatores na queda da incidência da doença observado a partir de 2015.  

Ao se estudar a nova dinâmica da coqueluche, é possível alimentar um 

modelo matemático e estimar o impacto epidemiológico e econômico de uma nova 

estratégia de vacinação. Existem outras estratégias com dTpa que podem ser usadas: 

vacinação de adolescentes, vacinação de adultos e cocooning. Como a maior parte 

dos casos são de lactentes que se infectam pelo contato com adultos (46) e 
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considerando que cocooning é uma estratégia de baixo impacto e logisticamente 

difícil (13, 46, 83, 88, 90), a vacinação de adultos é uma estratégia a ser avaliada.  

Embora os benefícios em saúde das diversas estratégias de vacinação de 

coqueluche já tenham sido avaliados (69, 70, 99, 100), as autoridades devem também 

considerar aspectos econômicos ao recomendar e financiar novas estratégias. A 

avaliação econômica de programas de vacinação pode ajudar na tomada de decisão e 

é uma ferramenta essencial em um contexto de orçamento restrito (102).  

No Brasil, desde 2006, todas as vacinas incorporadas no PNI tiveram estudos 

de avaliação econômica. A introdução da vacinação de gestantes com dTpa no PNI 

foi precedida de uma avaliação econômica dessa estratégia na realidade brasileira. 

Tal estudo foi financiado pelo Ministério da Saúde e Organização Pan-americana da 

Saúde e publicado no ano de 2016. As orientadoras e o autor desta tese participaram 

da autoria deste estudo, apresentado no ANEXO A. As bases teóricas para o 

levantamento de parâmetros epidemiológicos e de custo desenvolvidas naquele 

estudo foram utilizadas para o desenvolvimento da avaliação econômica apresentada 

nesta tese.  

Para a avaliação econômica da vacinação de gestantes no Brasil (103) 

(ANEXO A), foi utilizado um modelo de árvore de decisão para estimar o potencial 

impacto dessa estratégia em período de um ano. Aplicando-se a incidência da 

coqueluche em 2011 no modelo, 661 casos e 32 mortes de crianças menores de um 

ano de idade seriam evitados com a vacinação de gestantes, com uma razão de custo-

efetividade incremental (RCEI) de 15.590 dólares por ano de vida salvo. Ao se 

aplicar a incidência de 2013, a RCEI caiu para 5.055 dólares. O estudo considerou 
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que a vacinação de gestante com dTpa seria custo-efetiva com a incidência de 2011 e 

muito custo-efetiva com a incidência de 2013 

A avaliação econômica depende de dados epidemiológicos de boa qualidade. 

A magnitude da coqueluche é tradicionalmente subestimada por sistemas de 

vigilância epidemiológica, devido às formas leves da infecção, principalmente entre 

adolescentes e adultos; a baixa procura por serviços de saúde; baixo conhecimento 

sobre a doença; e subnotificação (39, 104).  

Por apresentarem formas clínicas mais brandas, os casos entre adultos, 

quando procuram serviços de saúde, dificilmente resultam em hospitalização. 

Qualquer avaliação econômica envolvendo casos de coqueluche em adultos encontra 

dificuldades, não apenas com a subnotificação, mas também com os custos diretos de 

um caso. Não há sistema de informação com dados de custos de atendimentos 

ambulatoriais ou de pronto-atendimento, como há o Sistema de Informações 

Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS) para os custos de 

hospitalizações.  

Além de conhecer detalhadamente a epidemiologia da coqueluche, é 

importante identificar os desafios metodológicos colocados para as avaliações 

econômicas das estratégias vacinais para os adultos. Apesar das dificuldades 

metodológicas, as estratégias de vacinação da coqueluche foram avaliadas em 

diversos países e com grande número de estudos, e mostra-se necessária uma revisão 

sistemática da literatura para sintetizar o conhecimento existente sobre a efetividade 

e custo-efetividade dessas estratégias.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo principal  

Realizar uma avaliação econômica da introdução da vacinação de adultos 

contra a coqueluche, utilizando a vacina tríplice acelular de adultos (dTpa), no PNI 

brasileiro. 

 

2.2. Objetivos secundários 

 Descrever a epidemiologia da coqueluche no estado de São Paulo, usando 

dados da vigilância epidemiológica e discutir os desafios para a interpretação 

destes dados considerando a combinação entre 1) a variação cíclica da 

incidência, 2) introdução de novas técnicas diagnósticas e nova estratégia de 

vacinação e 3) aumento do conhecimento sobre a doença durante o recente 

ciclo epidêmico; 

 Revisar as avaliações econômicas da vacinação de adolescentes e adultos 

com dTpa publicadas na literatura internacional, apontando os diferentes 

resultados encontrados e as possíveis razões para tais diferenças. 
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3. MÉTODOS 

 

Em uma primeira etapa, foi realizada revisão sistemática das avaliações 

econômicas das estratégias de vacinação de adolescentes e adultos, destacando as 

características metodológicas e resultados obtidos com as diferentes estratégias em 

diferentes cenários. Em seguida, foi realizado estudo da situação epidemiológica da 

coqueluche no estado de São Paulo (ESP) entre os anos de 2001 e 2015. 

Posteriormente, foi feito estudo sobre a utilização de serviços de saúde por casos de 

coqueluche em um serviço do ESP. Por fim, foi realizado estudo de custo-efetividade 

da vacinação de adultos com dose única de dTpa em adultos aos 20 anos idade no 

Brasil, comparando com a estratégia anterior de vacinação com dT.  

 

3.1. Revisão sistemática das avaliações econômicas de diferentes 

estratégias de vacinação de adolescentes e adultos com dTpa 

A revisão sistemática foi conduzida conforme o guia do Centre for Reviews 

and Dissemination (CRD) (102). 

 

3.1.1. Estratégia de busca  

Foi realizada uma busca de estudos publicados entre 1º de janeiro de 2000 a 

1º de julho de 2016 em quatro bases de dados: MEDLINE (via PubMed), Excerpta 

Medica, CRD e Latin-American and Caribbean Health Sciences Literature. O ano de 
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2000 foi escolhido como o primeiro ano da busca considerando que a vacina dTpa 

foi licenciada no ano de 2005 nos Estados Unidos.  

Para a busca, foram usados os seguintes termos: “pertussis” e “pertussis 

vaccine” em combinação com “economics”, “pharmaceutical”, “cost analysis”, “cost 

of illness”, “cost(-) benefit”, “health care cost”,  “cost(-) effectiveness”, “cost(-

)utility”, “cost” ou “(pharmaco) economic evaluation”. A estratégia de busca usada 

em cada uma das bases de dados está apresentada no ANEXO B. A busca limitou-se 

a avaliações econômicas completas da vacinação de adolescentes (≥10 anos de idade) 

e adultos.  

As referências dos estudos incluídos foram revisadas com o objetivo de se 

identificar estudos que não foram identificados nas bases de dados.  

 

3.1.2. Critério de inclusão dos estudos  

Os critérios de inclusão foram baseados na estratégia PICOS: 

 População : adolescentes (≥10 anos de idade) e adultos, incluindo 

profissionais de saúde, gestantes, cocooning e qualquer outra 

estratégia envolvendo adolescentes e adultos ; 

 Intervenção : vacinação contra coqueluche ;  

 Comparadores : não vacinação e diferentes estratégias de vacinação de 

adolescentes e/ou adultos contra coqueluche ; 

 Desfecho (outcome) : Razão de custo-efetividade incremental (ICER) 

ou razão de custo-benefício ; 
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 Desenho do estudo (study design) : avaliações econômicas completas, 

definidas como uma análise comparativa de custos e consequências de 

duas intervenções em saúde, incluindo analise de custo-minimização,  

análise de custo-efetividade, análise de custo-utilidade e análise de 

custo-benefício.  

 

3.1.3. Seleção dos estudos  

Um revisor listou todos os títulos e resumos dos trabalhos extraídos da busca 

nas bases de dados. Junto com mais um revisor, os estudos passaram por uma seleção 

inicial conforme informações dos títulos e resumos, seguindo os critérios de inclusão. 

Qualquer discordância no processo de seleção era resolvida em discussão com um 

terceiro revisor.  

 

3.1.4. Extração dos dados  

Um formulário padronizado foi desenvolvido para a extração dos dados dos 

artigos. Inicialmente estes formulários foram validados por dois revisores, aplicando-

o em cinco trabalhos escolhidos de forma aleatória. Após, os dados foram extraídos 

de todos os trabalhos selecionados, de forma independente, por dois revisores. As 

discordâncias entre os dois revisores era discutida e decidida pelo terceiro revisor    

  

3.1.5. Dados coletados  

Os dados foram coletados da seguinte forma: 
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 Características metodológicas: tipo de estudo, perspectiva, modelo, inclusão 

de proteção de rebanho, horizonte temporal, número de coortes, moeda e ano 

dos custos, taxa de desconto, análise de sensibilidade e parâmetros variados 

na análise de sensibilidade ;   

 Estimativas dos parâmetros usados : dados epidemiológicos (incidência da 

coqueluche, gravidade da doença e letalidade) ; dados relacionados à vacina 

(esquemas vacinais, cobertura, eficácia, eventos adversos e perda da 

imunidade) ; custos (diretos e indiretos) ; mediadas de resumo (RCEI e razão 

de custo benefício) ; 

 Fonte de financiamento dos estudos.  

 

Para melhorar a comparabilidade entre resultados, todas as medidas de 

resumo apresentadas em diferentes moedas foram ajustadas pela inflação para o ano 

de 2016 usando o índice de preço ao consumidor (105). Posteriormente, os valores 

foram convertidos para dólar internacional, usando a paridade do poder de compra 

(PPP), taxa de cambio equivalente a um conjunto de bens e serviços idênticos nos 

diversos países (106). 

 

3.1.6. Apresentação dos resultados  

Os resultados foram organizados e apresentados em tabelas. Resultados mais 

relevantes foram descritos e discutidos no texto. 
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3.2. A epidemiologia da coqueluche 

 

3.2.1. Desenho do estudo  

Foi desenvolvido um estudo incluindo casos suspeitos e confirmados de 

coqueluche notificados pelo sistema de vigilância epidemiológica do Estado de São 

Paulo (ESP), de janeiro de 2001 a dezembro de 2015.  

 

3.2.2. Local do estudo  

O estudo usou dados do Estado de São Paulo (ESP). Este é o estado mais rico 

do Brasil, detentor de um terço do produto interno bruto nacional. Tem uma 

população de 43,6 milhões de pessoas, o que corresponde a 1/5 da população 

brasileira. Por ano nascem cerca de 600.000 crianças nesse estado, o que corresponde 

a 1/6 dos nascidos vivos anuais do Brasil (107). 

 

3.2.3. Fonte de informação  

Os dados foram extraídos de bancos de dados do Sistema Informação de 

Agravos de Notificação (SINAN). Este sistema armazena dados de todos os casos 

notificados de coqueluche e de outros agravos de notificação compulsória. O SINAN 

contém dados de 1) localização; 2) características sociodemográficas, 3) sinais e 

sintomas clínicos, 4) hospitalização, 5) desfecho (cura ou óbito), 6) status vacinal do 

caso e 7) investigação de casos secundários entre comunicantes.  
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Parte dos dados do SINAN estão disponíveis no website do Sistema de 

Informação do Sistema Único de Saúde (DATASUS) (108). Os dados anteriores a 

2007 foram levantados no website. Dados de casos notificados a partir de 2007 e 

demais dados que não estavam disponíveis na internet foram disponibilizados pela 

Divisão de Doenças de Transmissão Respiratória do Centro de Vigilância 

Epidemiológica “Prof. Alexandre Vranjac” da Secretaria de Estado da Saúde de São 

Paulo (CVE-SP).  

Os casos foram estratificados por idade, critério de confirmação diagnóstica, 

desfecho (cura ou óbito).  

Dados sobre cobertura vacinal e homogeneidade nos anos estudados foram 

coletados no website do DATASUS (108). O PNI estima a cobertura vacinal 

administrativa dividindo o número de terceiras doses da vacina pentavalente 

aplicadas no primeiro ano de vida pelo número estimado da população alvo 

(lactentes menores ano de idade) e multiplicado por 100. A homogeneidade é 

definida pela proporção de municípios com cobertura vacinal superior a 95%. 

As populações do ESP das diferentes faixas etárias, em cada ano estudado, 

foram usadas para calcular as incidências de coqueluche. Os dados populacionais 

anteriores a 2011 foram extraídos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) (107). Os dados populacionais referentes a 2011 e anos posteriores foram 

extraídos da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE) (109). 
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3.2.4. Análise estatística  

Foi feita análise estatística descritiva dos dados, com a distribuição dos casos 

por ano, faixa etária e critério diagnóstico. A letalidade foi apresentada como 

proporção (%) de óbitos entre os casos de coqueluche. As taxas de incidência foram 

calculadas como casos de coqueluche / população X 100.000 habitantes. Foi 

calculada a proporção dos casos de coqueluche do Brasil que são do ESP em cada 

ano.   

As proporções de casos entre os diferentes grupos etários de 2001 a 2015 

foram comparadas usando teste de chi-quadrado para tendência, com significância 

estatística de 5%. Foi usado para as análises o software EpiInfo 7.1.2.0 (Centers for 

Disease Control and Prevention, Atlanta, Georgia, Estados Unidos). 

 

3.3. Utilização dos serviços de saúde por casos de coqueluche em adultos – 

Assistência ambulatorial e hospitalar dos casos suspeitos de 

coqueluche atendidos no Instituto de Infectologia Emílio Ribas de 

2010 a 2014  

A avaliação econômica de estratégias de vacinação de adultos contra 

coqueluche requer dados de utilização de serviços de saúde dos casos da doença em 

adultos. Casos de coqueluche em adultos apresentam formas clínicas mais leves e 

que dificilmente demandam hospitalização (16, 24, 39). A maioria dos casos acessam 

serviços de pronto atendimento ou ambulatórias. Ao contrário das hospitalizações, 

que no Sistema Único de Saúde (SUS) alimentam um sistema de informação de 

faturamento financeiro (Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de 
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Saúde [SIH\SUS]), não há um sistema de informação que contabilize custos ou 

sistematize atendimentos ambulatoriais ou de pronto-atendimento.  

Por isso, um estudo de campo em unidade de saúde foi necessário para a 

identificação da utilização de serviços pelos casos de coqueluche em adultos. 

 

3.3.1. Tipo do estudo  

Foi realizado um estudo descritivo dos casos suspeitos de coqueluche em 

adultos que procuraram atendimento no Instituto de Infectologia Emílio Ribas 

(IIER).  

 

3.3.2. Local do estudo  

O Instituto de Infectologia Emílio Ribas é um hospital público estadual 

especializado em doenças infecciosas, localizado na cidade de São Paulo. O Serviço 

conta com cerca de 200 leitos de internação, hospital dia, ambulatório e pronto-

socorro de porta aberta.  

 

3.3.3. Critério de inclusão e período do estudo  

Foram incluídos no estudo todos os pacientes com idade de 20 a 40 anos ou 

mais, que procuraram atendimento em qualquer setor do Instituto de Infectologia 

Emílio Ribas, entre 2010 e 2014, e tiveram coqueluche como hipótese diagnóstica.  
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3.3.4. Fonte de informação  

Os casos foram selecionados a partir dos formulários de notificação de 

coqueluche arquivados no Núcleo de Vigilância Epidemiológica do IIER. Uma vez 

selecionados os casos a serem estudados, os seus prontuários eletrônicos e de papel 

foram levantados.  

Dos formulários de notificação e investigação e dos prontuários eletrônicos e 

de papel foram extraídas as informações 1) sociodemográficas; 2) data de início de 

sintomas; 3) sinais e sintomas apresentados; 4) passagens em serviço de saúde e 

hospitalização; 5) quantidade e tipos de exames complementares realizados; 6) 

quantidade e tipo de medicações prescritas para uso no serviço e receitadas para uso 

domiciliar; 7) investigação de contatos domiciliares; e 8) resposta de saúde pública 

ao caso. A coleta dos dados foi guiada por questionário semiestruturado 

desenvolvido especificamente para o estudo (ANEXO C).  

 

3.3.5. Análise estatística  

Foi realizada análise estatística descritiva, que compreendeu frequências 

absolutas e relativas para variáveis categóricas e médias e medianas para variáveis 

quantitativas. Foi para as análises utilizado o software EpiInfo 7.1.2.0 (Centers for 

Disease Control and Prevention, Atlanta, Georgia, Estados Unidos). 
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3.4. Avaliação de custo-efetividade da introdução da vacina dTpa no 

calendário de imunização de adultos do PNI 

 

3.4.1. População alvo 

Adultos com 20 anos de idade. 

 

3.4.2. Desenho de estudo 

O delineamento da avaliação econômica foi baseado em modelagem, a partir 

de dados secundários. 

 

3.4.3. Tipo de análise 

Avaliação econômica completa do tipo análise de custo-efetividade. 

 

3.4.4. Descrição das estratégias a serem comparadas 

A administração de uma dose da vacina tríplice acelular do adulto em pessoas 

com 20 anos de idade foi comparada ao esquema atual de vacinação com dupla 

adulto (dT), sem o componente pertussis. 
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3.4.5. Perspectiva do estudo 

A análise foi conduzida da perspectiva do Sistema de Saúde, incluindo os 

custos diretos cobertos pelo sistema de saúde. 

 

3.4.6. Desfechos 

Os desfechos foram casos, óbitos por coqueluche e Anos de Vida Ganho 

(AVG) em crianças menores de um ano e adultos de 20 a 40 anos. 

 

3.4.7. Horizonte temporal 

O estudo considerou como horizonte temporal período de 10 anos, suficiente 

para capturar todas as consequências e custos relevantes para as medidas de resultado 

escolhidas. O efeito da vacinação sobre a incidência da doença foi avaliado em um 

período de 200 anos.  

 

3.4.8. Modelo 

Foi desenvolvido um modelo dinâmico assumindo que para cada lactente <1 

ano infectado, necessariamente haveria um adulto infectado como fonte. Então, a 

partir da incidência inicial da doença nos lactentes, é possível estimar o número de 

infectados entre os adultos.  

Ao assumir que o adulto infectado seria a fonte de infecção do lactente, 

supôs-se que a força de infecção dos adultos (𝜆𝑎) é igual à força de infecção dos 
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lactentes. Foi assumido que, ao vacinar adultos, haveria redução da transmissão para 

o lactente.  

Para o modelo, foi assumido que o período de transmissibilidade da doença é 

de 21 dias (27029594). Também foi considerada a queda da imunidade resultante da 

vacinação com dTpa no adulto e da infecção natural. Klein et. Al. (2016) (110) 

avaliou a queda da efetividade da vacina dTpa em adolescentes. O estudo mostrou 

efetividade de 68,8% (IC95% 59,7 – 75,9%) no primeiro ano após a vacinação; 

56,9% (IC95% 41,3 a 68,4%) no segundo ano; 25,2% (IC95% -4,3 a 46,4%) no 

terceiro ano e 8,9% (IC95% -30,6 a 36,4%) após quatro anos da vacinação. Este 

estudo foi usado como fonte para a perda de imunidade da vacina considerada no 

modelo (taxa de vacinados que voltam a ser suscetíveis).  

Com relação à infecção natural, foi assumido que a infecção natural garante 

proteção por 20 anos (16, 111). Então, foi assumido que a taxa anual com que os 

recuperados voltam a ser suscetíveis seria 1/20.  

A mortalidade geral em um ano foi 1/75,5, considerando a expectativa de 

vida de 75,5 anos, conforme dados do IBGE. 

No modelo, os vacinados (𝑉𝑎) seriam a parcela da população (𝑁𝑎) que está 

protegida. As coberturas vacinais efetivas (𝑝𝑣) seriam a efetividade assumida da 

vacina multiplicada pela cobertura vacinais consideradas. A mortalidade por 

coqueluche (𝛼) foi coletada do estudo “A epidemiologia da coqueluche no Estado de 

São Paulo” desta tese.  
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A Figura 1 apresenta o modelo. A Tabela 1 apresenta os parâmetros que 

foram usados para o seu desenvolvimento. O modelo foi feito no software Rstudio 

(integrado ao R).  

 

 

Figura 1 – Modelo dinâmico para avaliação do impacto da vacinação de adultos com 

dTpa. 𝑆𝑎 – adultos suscetíveis; 𝐼𝑎 – adultos infectados; 𝑅𝑎 – adultos recuperados; 𝑉𝑎 

– adultos vacinados (imunizados); 𝑆𝑐 – lactentes suscetíveis;  𝐼𝑐 – lactentes 

suscetíveis;  𝑅𝑐 – lactentes suscetíveis;  𝜆𝑎 – força de infecção nos adultos; 𝛾 – taxa 

de recuperação (inverso do período infeccioso); 𝜔𝑅 – taxa com que recuperados 

voltam a ser suscetíveis; 𝜔𝑉 – taxa com que vacinados voltam a ser suscetíveis; 𝜇 – 

taxa de mortalidade natural da população (aproximada pelo inverso da expectativa de 

vida); 𝛬𝑎 – taxa de reposição da população de adultos; 𝛬𝑐 – taxa de reposição de 

crianças; 𝛼 – mortalidade diferencial pela coqueluche em crianças.  
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Tabela 1 – Parâmetros usados para o desenvolvimento do modelo dinâmico para 

avaliação do impacto da vacinação de adultos com dTpa. 

Parâmetro Valor Referência 

Período de transmissibilidade (𝛾) 21/365 (1) 

Taxa de vacinados que voltam a ser suscetíveis (𝜔𝑉) 0,4055 (110) 

Taxa com que os recuperados voltam a ser suscetíveis (𝜔𝑅) 0,05 (16, 111) 

Mortalidade geral (𝜇) 1/75,5 IBGE 

 

3.4.8.1. Modelo para população de adultos 

Considerando que, em um determinado instante de tempo 𝑡, a população de 

adultos seja composta por 𝑆𝑎(𝑡) sucetíveis, 𝐼𝑎(𝑡) infectados, 𝑅𝑎(𝑡) recuperados e 

𝑉𝑎(𝑡) vacinados, o sistema de equações diferenciais a seguir descreve a dinâmica 

entre esses compartimentos: 

𝑑𝑆𝑎(𝑡)

𝑑𝑡
= (1 − 𝑝𝑣)𝛬𝑎(𝑡) − 𝜆𝑎𝑆𝑎(𝑡) + 𝜔𝑅𝑅𝑎(𝑡) + 𝜔𝑉𝑉𝑎(𝑡) − 𝜇𝑆𝑎(𝑡) 

𝑑𝐼𝑎(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝜆𝑎𝑆𝑎(𝑡) − (𝜇 + 𝛾)𝐼𝑎(𝑡)    (1) 

𝑑𝑅𝑎(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝛾𝐼𝑎(𝑡) − (𝜇 + 𝜔𝑅)𝑅𝑎(𝑡) 

𝑑𝑉𝑎(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑝𝑣𝛬𝑎(𝑡) − (𝜇 + 𝜔𝑉)𝑉𝑎(𝑡) 

 

Nas equações acima, 𝑝𝑣 indica a proporção de cobertura vacinal, 𝜆𝑎 é a força 

de infecção nos adultos, 𝛾 é a taxa de recuperação (inverso do período infeccioso), 

𝜔𝑅 é a taxa com que recuperados voltam a ser suscetíveis, 𝜔𝑉 é a taxa com que 
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vacinados voltam a ser suscetíveis, 𝜇 é a taxa de mortalidade natural da população 

(aproximada pelo inverso da expectativa de vida), e 𝛬𝑎(𝑡) é uma taxa de reposição 

da população de adultos. As taxas 𝜔𝑅 e 𝜔𝑉 estão relacionadas à perda de imunidade. 

 

Somando as equações do sistema acima, obtém-se: 

𝑑𝑁𝑎(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝛬(𝑡) − 𝜇𝑁𝑎(𝑡),    (2) 

onde 𝑁𝑎(𝑡) = 𝑆𝑎(𝑡) + 𝐼𝑎(𝑡) + 𝑅𝑎(𝑡) + 𝑉𝑎(𝑡) é a população total no tempo 𝑡. 

 

Para que a população permaneça constante, é necessário que 
𝑑𝑁𝑎(𝑡)

𝑑𝑡
= 0, ou 

seja, 𝛬𝑎(𝑡) = 𝜇𝑁𝑎(𝑡). 

 

Em termos de proporções, a equação para os infectados pode ser escrita como 

𝑑𝑖𝑎(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝜆𝑎𝑠𝑎(𝑡) − (𝛾 + 𝜇)𝑖𝑎(𝑡),    (3) 

onde 𝑠𝑎(𝑡) = 𝑆𝑎(𝑡)/𝑁𝑎(𝑡) e 𝑖𝑎(𝑡) = 𝐼𝑎(𝑡)/𝑁𝑎(𝑡). 

 

Em termos de frações da população, o sistema de equações diferenciais pode 

ser escrito como 

𝑑𝑠𝑎(𝑡)

𝑑𝑡
= (1 − 𝑝𝑣)𝜇 − 𝜆𝑎𝑠𝑎(𝑡) + 𝜔𝑅𝑟𝑎(𝑡) + 𝜔𝑉𝑣𝑎(𝑡) − 𝜇𝑠𝑎(𝑡) 
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𝑑𝑖𝑎(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝜆𝑎𝑠𝑎(𝑡) − (𝜇 + 𝛾)𝑖𝑎(𝑡)    (4) 

𝑑𝑟𝑎(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝛾𝑖𝑎(𝑡) − (𝜇 + 𝜔𝑅)𝑟𝑎(𝑡) 

𝑑𝑣𝑎(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑝𝑣𝜇 − (𝜇 + 𝜔𝑉)𝑣𝑎(𝑡), 

onde 𝑟𝑎(𝑡) = 𝑅𝑎(𝑡)/𝑁𝑎(𝑡) e 𝑣𝑎(𝑡) = 𝑉𝑎(𝑡)/𝑁𝑎(𝑡). 

Para o cálculo de 𝛾, é necessária uma estimativa do período de 

transmissibilidade. 

 

3.4.8.2. Modelo para a população de crianças 

O pressuposto básico do modelo é que as crianças estarão expostas à força de 

infecção dos adultos, 𝜆𝑎. Assim, para a população de crianças, as equações 

diferenciais seriam 

𝑑𝑆𝑐

𝑑𝑡
= −𝜆𝑎𝑆𝑐(𝑡) − 𝜇𝑆𝑐 + 𝛬𝑐(𝑡) 

𝑑𝐼𝑐

𝑑𝑡
= 𝜆𝑎𝑆𝑐(𝑡) − (𝜇 + 𝛾 + 𝛼)𝐼𝑐(𝑡)    (5) 

𝑑𝑅𝑐

𝑑𝑡
= 𝛾𝐼𝑐(𝑡) − 𝜇𝑅𝑐(𝑡), 

onde 𝛬𝑐(𝑡) é uma taxa de reposição de crianças e 𝛼 é a mortalidade diferencial pela 

coqueluche em crianças. 

 

Para a população total de crianças, a equação diferencial é 



61 

 

𝑑𝑁𝑐

𝑑𝑡
= −𝜇𝑁𝑐(𝑡) − 𝛼𝐼𝑐(𝑡) + 𝛬𝑐(𝑡).    (6) 

 

No equilíbrio: 

𝑑𝑁𝑐

𝑑𝑡
= 0, 

ou seja, 

𝛬𝑐(𝑡) = 𝜇𝑁𝑐(𝑡) + 𝛼𝐼𝑐(𝑡).    (7) 

 

Em termos das frações de suscetíveis, infectados e recuperados, levando em 

conta a expressão (7), o sistema de equações diferenciais (5) fica 

𝑑𝑠𝑐

𝑑𝑡
= −𝜆𝑎𝑠𝑐(𝑡) + 𝜇(1 − 𝑠𝑐(𝑡)) + 𝛼𝑖𝑐(𝑡) 

𝑑𝑖𝑐

𝑑𝑡
= 𝜆𝑎𝑠𝑐(𝑡) − (𝜇 + 𝛾 + 𝛼)𝑖𝑐(𝑡)    (8) 

𝑑𝑟𝑐

𝑑𝑡
= 𝛾𝑖𝑐(𝑡) − 𝜇𝑟𝑐(𝑡), 

onde 𝑠𝑐(𝑡) = 𝑆𝑐(𝑡)/𝑁𝑐(𝑡), 𝑖𝑐(𝑡) = 𝐼𝑐(𝑡)/𝑁𝑐(𝑡), e 𝑟𝑐(𝑡) = 𝑅𝑐(𝑡)/𝑁𝑐(𝑡). 

 

No equilíbrio, tem-se que 

𝑑𝑖𝑐(𝑡)

𝑑𝑡
= 0, 

ou seja, 
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𝑖𝑐
∗ =

⟨𝜆𝑎𝑠𝑐⟩

𝜇 + 𝛾 + 𝛼
.    (9) 

 

Na expressão acima, ⟨𝜆𝑎𝑠𝑐⟩ é a incidência nas crianças. Assim, a partir da 

incidência, estima-se a proporção de infectados no equilíbrio, 𝑖𝑐
∗. 

Como a incidência nas crianças é um dado disponível, a expressão acima é 

uma forma de relacionar a força de infecção constante com a incidência. 

O valor de 𝜆𝑎 será encontrado numericamente, minimizando-se a diferença 

entre 𝑖𝑐 de equilíbrio do modelo para um certo 𝜆𝑎 e 𝑖𝑐
∗ associado aos dados 

epidemiológicos. O valor de 𝜆𝑎 encontrado numericamente será denotado 𝜆0. 

 

3.4.8.3. Modelo com vacinação 

Para o modelo com vacinação, precisamos estimar o valor da taxa de contatos 

𝛽. Uma forma de fazer essa estimativa é pressupor que a taxa de contatos na 

população é a mesma sem e com vacinação (para certa cobertura vacinal 𝑝𝑣). 

Definindo a força de infecção sem e com vacinação como 𝜆𝑎(𝑡) = 𝜆0 e 𝜆𝑎(𝑡) = 𝜆𝑣, 

respectivamente, temos que 

𝜆0 = 𝛽𝑖0
∗    (10) 

e 

𝜆𝑣 = 𝛽𝑖𝑣
∗ .    (11) 
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O valor de 𝑖0
∗ pode ser estimado a partir do modelo para a população de 

adultos (sistema de equações (4)), substituindo o valor de 𝜆𝑎 estimado 

numericamente seguindo o procedimento descrito na seção anterior. 

A estimativa de 𝛽 pode ser obtida a partir da condição sem vacinação como 

𝛽 =
𝜆0

𝑖0
∗ .    (12) 

Com a estimativa de 𝛽, o modelo com vacinação em adultos fica: 

𝑑𝑠𝑎(𝑡)

𝑑𝑡
= (1 − 𝑝𝑣)𝜇 − 𝛽𝑖𝑎𝑠𝑎(𝑡) + 𝜔𝑅𝑟𝑎(𝑡) + 𝜔𝑉𝑣𝑎(𝑡) − 𝜇𝑠𝑎(𝑡) 

𝑑𝑖𝑎(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝛽𝑖𝑎𝑠𝑎(𝑡) − (𝜇 + 𝛾)𝑖𝑎(𝑡)    (13) 

𝑑𝑟𝑎(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝛾𝑖𝑎(𝑡) − (𝜇 + 𝜔𝑅)𝑟𝑎(𝑡) 

𝑑𝑣𝑎(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑝𝑣𝜇 − (𝜇 + 𝜔𝑉)𝑣𝑎(𝑡). 

O modelo para as crianças, considerando a vacinação em adultos, pode ser 

escrito como: 

𝑑𝑠𝑐

𝑑𝑡
= −𝛽𝑖𝑎𝑠𝑐(𝑡) + 𝜇(1 − 𝑠𝑐(𝑡)) + 𝛼𝑖𝑐(𝑡) 

𝑑𝑖𝑐

𝑑𝑡
= 𝛽𝑖𝑎𝑠𝑐(𝑡) − (𝜇 + 𝛾 + 𝛼)𝑖𝑐(𝑡)    (14) 

𝑑𝑟𝑐

𝑑𝑡
= 𝛾𝑖𝑐(𝑡) − 𝜇𝑟𝑐(𝑡). 

Assim, para os adultos, assumimos que 𝜆𝑎(𝑡) = 𝜆0 e 𝜆𝑎(𝑡) = 𝛽𝑖𝑎, 

respectivamente, nos casos sem e com vacina. 
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3.4.9. Taxa de desconto 

Foi utilizada a taxa de desconto de 5% ao ano para custos e benefícios (112). 

 

3.4.10. Estimativas demográficas 

Foi assumido que o número de lactentes é igual ao número de nascidos vivos 

em 2015, registrados no Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) 

(108). 

A estimativa populacional brasileira com idade de 20 a 40 anos no período de 

2015 a 2024 foi extraída da projeção populacional do IBGE (108).  

 

3.4.11. Estimativas de incidência de coqueluche em crianças menores de um 

ano 

Para as estimativas de incidência de coqueluche, foi utilizado o banco de 

dados do SINAN-SP do ano de 2015, fornecido pela Divisão de Doenças de 

Transmissão Respiratória do CVE-SP. Foram selecionados deste banco, todos os 

casos confirmados de coqueluche em menores de um ano. Utilizando como 

denominador a população de menores de um ano do ESP, em 2015, coletada do 

SINASC (108), foi possível calcular a taxa de incidência da coqueluche para essa 

faixa etária. 
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A incidência de coqueluche em crianças menores de um ano é usada no 

modelo para se chegar à força de infecção do adulto. Assumiu-se a incidência do 

ESP para todo o país.    

 

3.4.12. Proporção de casos sintomáticos e de casos sintomáticos que 

procuram serviço de saúde 

A maioria dos casos de coqueluche em adultos são assintomáticos ou 

oligossintomáticos (24). Embora esses casos contribuam para a transmissão da 

doença (113), eles não procuram serviço de saúde ou demandam qualquer tipo de 

assistência. Assim sendo, é preciso assumir que parte dos casos infectados gerados 

pelo modelo será assintomática e não resultará em custos para o sistema de saúde.  

Em uma revisão sistemática de estudos sobre a coqueluche em adultos, 

Cherry et al. (2014) (24) encontrou que entre 4,5 e 20,0% dos adultos com infecção 

por Bordetella pertussis são sintomáticos. Como parâmetro para o modelo, foi 

considerado que 10% dos adultos infectados são sintomáticos.  

Nem todos os adultos sintomáticos procuram assistência e resultam em custos 

ao sistema de saúde. E nem todos os casos de coqueluche que procuram assistência 

são notificados como tal. Esta proporção não foi encontrada na literatura. 

Para chegar a uma estimativa dessa proporção de infectados sintomáticos que 

procuram o serviço de saúde, foi considerado que o número de adultos hospitalizados 

por coqueluche notificados e registrados no SINAN é uma estimativa robusta, uma 

vez que são mais graves, com sintomatologia mais típica e melhor investigados. 
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Sendo assim, o número de adultos hospitalizados por coqueluche no Estado de São 

Paulo registrado no SINAN-SP representaria, de fato, o total de infectados 

sintomáticos e hospitalizados. 

O estudo realizado no Instituto de Infectologia Emilio Ribas encontrou taxa 

de hospitalização dos casos de coqueluche em adultos de 20 a 40 anos que 

procuraram o serviço entre 2010 e 2014. Foi assumido que a taxa de hospitalização 

dos casos de coqueluche que procuraram o IIER é igual a taxa de hospitalização por 

coqueluche do ESP e do Brasil. Conhecendo o número de adultos hospitalizados do 

ESP, é possível chegar ao número estimado de casos de coqueluche que procuraram 

serviço de saúde no ESP.  

Ao rodar o modelo no seu tempo inicial (T0) com a população brasileira de 

2015, chegou-se a um número estimado de infectados por Bordetella pertussis no 

Brasil. Conforme Cherry et al. (2014) (24), 10% desses infectados manifestam 

sintomas. E conforme os dados de vigilância, os casos de São Paulo com 20 a <40 

anos de idade representaram 17,9% dos casos da mesma faixa etária notificados no 

Brasil em 2015 (108).   

Com o número estimado de sintomáticos do ESP e o número estimado de 

casos de coqueluche que procuram serviço de saúde no mesmo estado, é possível 

estimar a proporção de casos de coqueluche sintomáticos que procuram serviço de 

saúde.  
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3.4.13. Estimativas de letalidade da coqueluche 

Os dados do SIM estão disponíveis para consulta na internet (108).  

A busca foi feita pelo diagnóstico principal, utilizando o código da CID-10, A37 

referente à coqueluche.  

O banco de dados do SINAN contém variáveis relacionadas a óbitos. 

Levantou-se, no banco de dados do SINAN-SP, o número de óbitos nas faixas etárias 

<1 ano e de 20 a 40 anos, em 2015.  

Foi optado pelo maior valor entre os registros do SIM ou SINAN-SP. Após, 

calculou-se a taxa de letalidade entre os casos que foram hospitalizados (número de 

óbitos / total de casos hospitalizados), nas duas faixas etárias.  

 

3.4.14. Estimativas de hospitalizações 

Dados de hospitalizações foram levantados no Sistema de Informações 

Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS). O banco de dados com as 

informações do SIH de 2015 foi retirado do site do DATASUS em junho de 2017 

(108). A busca foi feita para as idades <1 ano e de 20 a <40 anos, pelo diagnóstico 

principal, utilizando os códigos da Classificação Internacional de Doenças (CID-10) 

referentes à coqueluche: A37.0 até A37.9.  

O banco de dados de coqueluche do SINAN contém variáveis relacionadas à 

hospitalização. Levantou-se o número de hospitalizações no SINAN-SP em 2015 nas 

faixas etárias <1 ano e 20 a 40 anos.  
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Para os menores de um ano, foi optado pelo maior valor entre os registros do 

SIH ou SINAN-SP. Para os casos com idade de 20 a <40 anos, optou-se pela taxa de 

hospitalização encontrada no estudo do IIER, uma vez que tal parâmetro já foi usado 

para o cálculo da proporção de sintomáticos que procuram um serviço de saúde.  

 

3.4.15. Custos médicos diretos  

3.4.15.1. Custo da assistência ambulatorial 

Foram consultados especialistas (infectologistas) sobre a assistência 

ambulatorial de adultos e lactentes com coqueluche. Baseado nessa consulta, para o 

caso base, foi considerado um pacote de assistência ambulatorial mínimo composto 

de: 

- Duas consultas médicas (uma em pronto socorro e um retorno em 

ambulatório); 

- Hemograma; 

- Radiografia de tórax póstero-anterior; 

- Tratamento com antibiótico. 

Os custos das consultas médicas, hemograma e radiografia de tórax, em junho 

de 2015, foram retirados do Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, 

medicamentos e OPM do SUS (SIGTAP) (114). 

Assumiu-se que a azitromicina seria o antibiótico de escolha para lactentes e 

adultos. Para os lactentes, a assumiu-se tratamento com dose de 10mg/kg/dia por 5 

dias e peso (em Kg) baseado no percentil 50% no sexto mês de vida (8kg) (fonte 
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SBP). Para os adultos, o tratamento seria na dose de 500 mg no primeiro dia (uma 

dose), seguido por 250mg por dia nos 4 dias seguintes (4 doses) (guia de vigilância 

epidemiológica). Os preços da azitromicina de 250, 500mg e solução foram 

levantados no Banco de Preços, considerando a média ponderada dos valores de 

janeiro a dezembro de 2015 (115).  

 

3.4.15.2. Custo da assistência hospitalar 

Os custos da hospitalização por coqueluche foram retirados do Sistema de 

Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS), ano de 2015. Para 

o caso-base, foi considerado o custo mediano das internações, para cada uma das 

faixas etárias (<1 ano e 20-40 anos). 

Foi assumido que todo caso de coqueluche hospitalizado passaria por 

consulta de pronto socorro e faria uma radiografia de tórax póstero-anterior antes da 

hospitalização e um hemograma. Além disso, passaria por uma consulta ambulatorial 

após a alta. Os custos das consultas médicas, radiografia de tórax e hemograma 

foram retirados do Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, 

medicamentos e OPM do SUS (SIGTAP) (114).  

 

3.4.15.3. Custo da investigação laboratorial para o diagnóstico específico 

de coqueluche 

O diagnóstico específico de coqueluche é realizado nos Laboratórios Centrais 

de Saúde Pública (LACEN) de cada estado brasileiro (guia de vigilância 
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epidemiológica). Por isso, o custo da investigação laboratorial deve ser acrescentado 

tanto ao custo da assistência ambulatorial como hospitalar.  

No Brasil, o diagnóstico específico de coqueluche é realizado mediante o 

isolamento da B. pertussis em cultura de material colhido de nasorofaringe (guia de 

vigilância). Em 2015 (ano base desse estudo), São Paulo, Paraná (PR) e Minas 

Gerais (MG) eram os únicos estados com PCR disponível para a rotina diagnóstica 

(fonte: documento técnico de Minas (9, 46, 103, 116, 117). Conforme informações 

levantadas por técnicos do Instituto Adolfo Lutz, laboratório de saúde pública do 

Estado de São Paulo, a realização de cultura para B. pertussis custava R$10,00, 

enquanto a realização do PCR tinha custo de R$ 100,00, em 2015.  

Para o cálculo da investigação laboratorial de coqueluche em todos os casos 

ambulatoriais e hospitalizados, foi considerada a média ponderada dos casos 

ocorridos no ESP, MG e PR (PCR + cultura) e do restante do país (apenas cultura) 

(Figura 2). 

Para o cálculo do custo da investigação laboratorial de coqueluche nos casos 

do ESP, MG e PR, considerou-se a proporção de casos ocorridos nestes estados entre 

todos os casos confirmados de coqueluche do Brasil, em 2015, nas faixas etárias 

menores de um ano de idade e com idade de 20 a <40 anos (108). Esta proporção foi 

multiplicada pela proporção de casos que realizaram exames específicos para 

coqueluche. Essas proporções foram extraídas do banco SINAN-SP. Elas foram 

multiplicadas entre si e produto dessa multiplicação foi multiplicado pelo preço da 

cultura + PCR (R$110,00), chegando-se à parcela do custo de investigação 

laboratorial dos casos referente aos três estados que faziam PCR (Figura 2). 
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Para o cálculo do custo da investigação laboratorial de coqueluche nos casos 

dos demais estados (Brasil menos ESP, MG e PR), considerou-se a proporção de 

casos que não eram do ESP, MG e PR entre os casos confirmados de coqueluche do 

Brasil em 2015 (108). Esta proporção foi multiplicada pela proporção de casos que 

realizaram exames específicos para coqueluche. Considerou-se que proporção de 

casos confirmados laboratorialmente nos demais estados seria igual à proporção do 

ESP, tendo como fonte o banco SINAN-SP. Então, o produto das duas proporções 

foi multiplicado pelo preço da cultura (R$10,00), chegando-se à parcela do custo da 

investigação laboratorial dos casos referentes ao Brasil menos o ESP, MG e PR 

(Figura 2). 

A soma da parcela do custo de investigação laboratorial referente ao ESP, 

MG e PR com a parcela referente aos demais estados do Brasil resultou no valor 

médio para o custo de investigação laboratorial para diagnóstico específico por caso 

(Figura 2).  

 

 

Figura 2 – Metodologia do cálculo do custo médio da investigação laboratorial do 

caso de coqueluche. 
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3.4.15.4. Custo da investigação epidemiológica de comunicantes 

Um caso de coqueluche desencadeia uma investigação epidemiológica, que 

consiste na procura de caso fonte ou casos secundários entre os contatos domiciliares 

(manual do ministério da saúde de 2014). O custo da investigação epidemiológica foi 

calculado considerando-se os seguintes passos: 1) visita domiciliar para busca de 

sintomáticos respiratórios entre os comunicantes; 2) coleta de swab de nasofaringe 

para exame diagnóstico de coqueluche dos comunicantes sintomáticos e 3) 

tratamento dos comunicantes sintomáticos (Figura 3). 

Foi considerado para o custo da visita de investigação epidemiológica o preço 

de uma consulta de enfermagem na atenção básica, que é de R$1,75 (118). Esse valor 

foi multiplicado à proporção de casos que desencadearam investigação 

epidemiológica, conforme dados do SINAN-SP de 2015.  

Para a investigação laboratorial de contatos domiciliares, foi considerado o 

uso de PCR e cultura no ESP, MG e PR e apenas cultura nos demais estados do 

Brasil, além das proporções de casos confirmados que são do ESP, MG e PR e casos 

que são de outros estados extraídas da base nacional do SINAN (108). Da base de 

dados do SINAN-SP foram extraídos: 1) a proporção de casos confirmados que 

desencadeiam investigação epidemiológica de contatos domiciliares pelos serviços 

de vigilância epidemiológica; 2) proporção de casos que desencadearam a 

investigação e tiveram comunicantes sintomáticos (suspeitos); 3) número médio de 

coletas (comunicantes suspeitos) por investigação que teve coleta de comunicantes 

sintomáticos.  Foi assumido que estes dados de São Paulo representariam a realidade 

de todo o país.   
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Durante a investigação de casos secundários no Brasil, além da coleta de 

exames laboratoriais específicos para a coqueluche, o comunicante sintomático 

recebe quimioprofilaxia para coqueluche (mesmo esquema de tratamento) (23). Com 

isso, ao custo do exame laboratorial foi somado o custo do tratamento da coqueluche 

em adultos (azitromicina, 1 dose de 250mg e 4 doses de 500mg) e lactentes 

(azitromicina dose de 10mg/kg/dia por 5 dias e peso de 8Kg) (23). 

O custo médio total da investigação epidemiológica por caso de coqueluche 

resultou da soma do custo médio da visita de investigação epidemiológica, custo 

médio da investigação laboratorial e tratamento de comunicantes sintomáticos 

(Figura 3). 

 

 

Figura 3 – Metodologia do cálculo do custo médio da investigação epidemiológica 

do caso de coqueluche. 

 

3.4.16. Programa de vacinação: estratégia atual e estratégia proposta 

Existem estratégias de combate à coqueluche utilizando vacinas consolidadas 

no Brasil. O calendário vacinal do PNI recomenda a vacinação com a vacina 

pentavalente para crianças no primeiro ano de vida (três doses, administradas aos 2, 4 
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e 6 meses), mais dois reforços, com a vacina DTP, aos 15 meses e entre 5-6 anos. A 

vacina DTPa está recomendada apenas para alguns casos contemplados em algumas 

situações especiais (manual dos CRIES). Ainda há a vacinação com dTpa de 

mulheres com idade gestacional ≥20 semanas, em todas as gestações e de 

profissionais de saúde a cada 10 anos Sartori (48, 103). 

A vacinação de gestantes foi introduzida em novembro de 2014. Atingiu 

cobertura de 40,36% no Brasil e 61,05% no ESP, em 2015 (108). Essa estratégia de 

vacinação se mostrou custo efetiva no Brasil, em situações de alta incidência, como 

observado de 2011 a 2015 (103) (ANEXO A). Um estudo do tipo caso-controle 

promovido pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo mostrou que a vacinação 

de gestantes com dTpa apresentou efetividade de 75% na prevenção de coqueluche 

em lactentes
1
.  

A vacinação de adultos em geral com dTpa não está recomendada no Brasil. 

Está indicada, para adultos, a vacinação com dT a cada 10 anos. Esta foi considerada 

a estratégia atual no modelo. Os custos do programa de vacinação com dT não foram 

incluídos no modelo.  

O caso base considerou programa de vacinação universal de adultos aos 20 

anos com uma dose da vacina dTpa, substituindo uma dose de reforço de dT.  

Segundo informações da Divisão de Imunizações do Centro de Vigilância 

Epidemiológica “Prof. Alexandre Vranjac” (DVImuni/CVE), a cobertura vacinal 

acumulada de dT em adultos é próxima de 30%. Assim sendo, foi assumida 

                                                 
1
 Fernandes EG, Sato APS, Vaz-de-Lima LRA, Brito CA, Luna EJA, Souza EM, et al. Avaliação da 

vacina acelular de pertussis na gestação: estudo caso-controle em lactentes. (Apresentado ao X 

Congresso Brasileiro de Epidemiologia; 2017; Florianópolis, SC).  
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cobertura vacinal de 30%, com mínimo de 15% e máximo de 60% para a análise de 

sensibilidade. Considerou-se a efetividade da vacina igual a 75%. 

Foi considerado o preço da dose da vacina dTpa em 2015, de R$21,72, 

fornecido pela DVImuni/CVE e taxa de desperdício de 5%, considerando que a 

vacina é disponibilizada em frascos com dose única. O valor assumido dos custos 

administrativos do programa de vacinação foi de R$4,64 por pessoa vacinada, 

conforme valor convertido e corrigido adotado no estudo de avaliação da vacinação 

de gestantes (ANEXO A) (103, 105, 119).  

Custos de eventos adversos após vacinação com dTpa não foram 

considerados, uma vez que eles são raros e leves, e os custos associados podem ser 

considerados insignificantes (63-67). A Tabela 2 apresenta os valores assumidos para 

os parâmetros referentes à vacinação. 

 

Tabela 2 – Cobertura vacinal, efetividade, custo da dose, taxa de desperdício e 

custo de administração assumidos referentes à vacinação com dTpa 

em adultos. 

Variáveis Caso-base Análise de Sensibilidade 

Cobertura vacinal
1
 - % 30 15 a 60 

Efetividade
2
 - % 75  

Custo da dose de dTpa
1
 – R$ 21,72 - 

Taxa de desperdício (%) 5 - 

Custo de administração de uma dose
3
 – 

R$ 

4,64 - 

FONTE: 
1
DVImuni/CVE; 

2
Fernandes et al (Id., ibid, p.72); e 

3
Sartori et al (103).  
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3.4.17. Estimativa de anos de vida ganhos (AVG) 

Para a estimativa de Anos de Vida Ganho (AVG), foi considerada a 

expectativa de vida ao nascer, no Brasil em 2015, de 75,5 anos (120). 

 

3.4.18. Apresentação dos resultados 

O custo-efetividade das estratégias de vacinação será sumarizado com uma 

razão de custo-efetividade incremental (RCEI) calculada com a seguinte fórmula: 

 

RCEI =           CdTpa-Cref 

EdTpa-  Eref 

 

Onde, CdTpa é o custo da estratégia alternativa avaliada, com a inclusão da 

vacina dTpa, Cref é o custo da estratégia de vacinação atual, EdTpa é a efetividade da 

vacinação com dTpa e Eref é a efetividade da estratégia atual. Nesse estudo, 

efetividade é definida como casos e óbitos por coqueluche evitados e anos de vida 

ganhos. A RCEI representa o custo incremental requerido para se obter uma unidade 

adicional de benefício se a estratégia vacinação com dTpa for utilizada.  
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3.4.19. Análise de sensibilidade 

Para avaliar a robustez dos resultados foram conduzidas análises de 

sensibilidade univariadas em parâmetros que apresentaram maiores incerteza. Os 

parâmetros foram variados em intervalos plausíveis e as razões de custo-efetividade 

incrementais (RCEIs) foram recalculadas. Também foram realizadas análises de 

sensibilidade multivariadas, do tipo melhor cenário (enviesando os parâmetros a 

favor da incorporação da dTpa) e pior cenário (enviesando os parâmetros contra a 

incorporação da dTpa).  

Para o caso-base, foi considerada a incidência da coqueluche em menores de 

um ano, estimada com base nos casos notificados ao SINAN-SP em 2015. Para a 

análise de sensibilidade foram consideradas a maior e a menor incidência entre 

menores de um ano registradas entre 2001 e 2014. A proporção de infectados por B. 

pertussis que manifestou sintomas variou na análise de sensibilidade conforme os 

extremos apresentados na revisão de Cherry et al. (2014) (24): 4,5 e 20,0%. Foi 

considerada taxa de hospitalização máxima de 100% para as crianças menores de um 

ano de idade na análise de sensibilidade. 

Para variação do custo da assistência hospitalar entre os casos de coqueluche 

em adultos com 20 a <40 anos de idade, foram considerados os percentis 10% e 90% 

dos custos das hospitalizações retirados do SIH/SUS. O mesmo critério foi usado por 

Sartori et al (2016) na variação do custo de hospitalização dos <1 ano de idade (103).  

A análise de sensibilidade para a investigação laboratorial considerou 

variação máxima em que todos os casos seriam investigados com pesquisa de B. 
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pertussis com PCR e cultura. Isso resultaria em um custo de R$110,00 (R$100,00 do 

PCR e R$10,00 para cultura) por caso confirmado. 

Para a variação máxima da análise de sensibilidade do parâmetro custo da 

investigação epidemiológica de comunicantes foram considerados que todos os casos 

confirmados de coqueluche desencadearam investigação de epidemiológica e a 

investigação laboratorial de todos os comunicantes com sintomas respiratórios foi 

com PCR e cultura. O custo de R$1,75 por visita domiciliar, baseado no preço da 

consulta de enfermagem na atenção básica, foi aplicado a todos os casos.  

Na análise de sensibilidade, foram assumidos os extremos de cobertura 

vacinal de 20 e 80%.   

Diante das evidências de que a vacinação com vacinas acelulares não resulta 

em resposta Th17 e não impede a transmissão, a ausência de proteção indireta sobre 

os lactentes (proteção de rebanho) foi considerada na análise de sensibilidade. 

 

3.5. Aspectos éticos  

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo, parecer número 1.073.607.  
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4. RESULTADOS  

 

4.1. Revisão sistemática 

 

4.1.1. Estratégia de busca  

Foram identificados 1.318 artigos na busca inicial. Após a remoção dos 

artigos duplicados e leitura dos títulos e resumos, 33 estudos foram considerados 

potencialmente relevantes e os seus textos completos foram levantados. Após a 

leitura completa dos trabalhos, 28 estudos se enquadraram nos critérios de seleção e 

foram incluídos na revisão (Figura 4).  
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títulos e resumos 

(n = 1,121) 

Artigos após a remoção das duplicidades 

(n = 1.121) 

Artigos excluídos  

(n =1.088) 

Artigos com leitura 

completa do texto para 

seleção 

(n = 33) 

Artigos excluídos  

(n =5): 

- Não é avaliação 

econômica completa (4) 

- Avaliou vacinação pré-

escolar (outra estratégia) 

(1) 

Estudos incluídos na revisão 

(n = 28) 

Figura 4 – Fluxograma de seleção de estudos para a revisão sistemática 
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4.1.2. Características metodológicas dos estudos  

O Quadro 1 apresenta as características metodológicas das avaliações 

econômicas das estratégias de vacinação de adolescentes e adultos com dTpa. A 

maioria dos estudos considerou cenários de países desenvolvidos: 13 nos Estados 

Unidos (121-133), quatro na Holanda (134-137), três no Canadá (138-140), dois na 

Inglaterra (141, 142), um na Austrália (143), um na Alemanha (144), um na Itália 

(145), um no Japão (146) e um na Espanha (147). Apenas um estudo avaliou um 

cenário de país em desenvolvimento (Brasil) (103).  

Os estudos avaliaram oito estratégias diferentes envolvendo a vacina dTpa: 1) 

vacinação de adolescentes (121-123, 126, 132, 135, 136, 138, 139, 141, 146); 2) 

vacinação de adultos (121, 123, 125, 126, 129, 130, 132, 133, 136, 144, 146); 3) 

vacinação de profissionais de saúde e o controle de surtos hospitalares (121, 124, 

140); 4) cocooning  (123, 126, 127, 133, 134, 137, 143, 145-147); 5) vacinação de 

gestantes (103, 127, 133, 134, 137, 142, 147); 6) vacinação da mãe no pós-parto 

(127, 128, 133); 7) vacinação de adultos e adolescentes no tratamento de feridas 

(131); e 8) adultos com doença pulmonar obstrutiva crônica  (121).  

A vacinação de adolescentes e adultos, como dose de reforço nessas faixas 

etárias, foram as estratégias mais frequentemente avaliadas: 11/28 cada (121-123, 

125, 126, 129, 130, 132, 133, 135, 136, 138, 139, 141, 144, 146). As estratégias de 

vacinação de reforço foram: 1) uma dose de 20 a 64 anos (8/11) (121, 123, 125, 126, 

132, 133, 136, 144); 2) dose de reforço a cada 10 anos (6/11) (123, 125, 126, 136, 

144, 146); e 3) vacinação de idosos com 65 anos ou mais (2/11) (129, 130).  
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Seis estudos que avaliaram a vacinação de reforço de adolescentes foram 

publicados entre 2002 e 2005, sendo a estratégia mais avaliada nos primeiros anos 

das publicações (121-123, 138, 139, 141). 

As avaliações econômicas de estratégias com dTpa considerou diferentes 

definições de cocooning: 1) vacinar pai e mãe imediatamente após o parto (137, 143, 

146, 147); 2) vacinar o pai durante a gestação e a mãe imediatamente após o parto 

(134); 3) vacinar a mãe e outro cuidador adulto após o parto (123); vacinar a mãe 

imediatamente após o parto e todos os outros contatos durante a gravidez (127); ou 

vacinar mãe, pai e todos os outros contatos durante a gravidez ou imediatamente 

após o parto (145). 

O primeiro estudo que avaliou a estratégia de vacinação de gestantes foi 

publicado em 2010 (134). Esta estratégia e o cocooning foram as estratégias mais 

avaliadas desde então (sete estudos para cada estratégia) (103, 127, 133, 134, 137, 

142, 145-147), seguido pela vacinação de adulto (6) (129, 130, 132, 133, 136, 146), 

adolescentes (4) (132, 135, 136, 146), vacinação de mulheres no pós-parto (3) (127, 

128, 133), profissionais de saúde (1) (140) e tratamento de feridas (1) (131). 

Dez estudos usaram modelo dinâmico, que forma mais frequentemente 

usados para avaliar a vacinação de adolescentes (6) (126, 135, 136, 138, 139, 141), 

seguido pela vacinação de adultos (4) (126, 130, 133, 136), cocooning (2) (126, 133) 

e vacinação de profissionais de saúde (1) (124). Treze estudos usaram modelos 

estáticos: sete usaram Markov (123, 125, 127, 140, 143, 144, 146) e seis usaram 

árvore de decisão (103, 128, 129, 132, 134, 147). A maioria desses estudos avaliaram 

cocooning (123, 127, 134, 143, 146, 147) ou vacinação de adultos (6 estudos para 
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cada estratégia) (123, 125, 129, 132, 144, 146), seguido pela vacinação de gestantes 

(4) (103, 127, 134, 147), vacinação de adolescentes (3) (123, 132, 146), vacinação de 

mulheres no pós-parto (2) (127, 128) e vacinação de profissionais de saúde (1) (140). 

Três estudos não deixaram evidente qual tipo de modelo usaram (121, 137, 145), um 

usou simulação de coorte (122) e um usou modelo econômico de decisão analítica 

(131).  
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Quadro 1 – Características metodológicas das avaliações econômicas de vacinação com dTpa.  

  
Estudo/País Ano  População alvo Estratégias de vacinação comparadas  Tipo 

do 

estudo 

Perspectiva Modelo Horizonte 

temporal  

Unidade 

monetária/ano 

Desfechos 

em saúde  

Taxa de 

desconto 

Edmunds et 

al./ Inglaterra 

e País de 

Gales (141)  

2002 Crianças pré-

escolares e 

adolescentes 

(0) não-vacinação; (1) Vacinação aos 

4 anos de idade; (2) Vacinação de 

adolescentes 

ACE Sistema de 

saúde e 

sociedade  

Dinâmico  Tempo de 

uma vida 

UK£, 

1999/2000 

Anos de 

vida ganho 

C e B – 

3% 

 

Scuffham e 

McIntyre/ 

Australia 

(143)  

2004 Ambos os pais ao 

nascimento do 

filho 

 

(0) vacinação infantil; (1) vacinação 

ao nascimento; (2) revacinação a 1 

mês; (3) Cocooning  

ACE Sistema de 

saúde 

Markov 6 meses  AUS$, 2000 DALY B – 3% 

 

Purdy et al./ 

EUA (121)  

2004 Adolescentes, 

adultos 

(diferentes 

idades) e 

profissionais de 

saúde  

(0) não-vacinação; (1) Vacinação de 

adolescentes; (2) Adultos com idade 

>20 anos; (3) Adultos com idade >50 

anos; (4) Adultos com idade ≥18 anos 

com doença pulmonar obstrutiva 

crônica; (5) Adultos com idade ≥15 

que cuidam de lactentes com idade <1 

ano de idade; (6) Vacinação de 

profissionais de saúde; (7) reforço a 

cada 10 anos 

ACB Sociedade NR   10 anos US$, 2002 Casos 

evitados  

C e B - 

3% 

 

Iskedjian et 

al./ Canada 

(Ontario) 

(138)  

2004 Adolescentes (12 

anos de idade) 

(0) Não vacinação; (1) Vacinação de 

adolescentes 

ACE Sistema de 

saúde e 

Ministério da 

saúde 

Dinâmico  10 anos  

 

CAD$, 2003 Casos 

evitados  

C - 3% 

 

Caro et al./ 

EUA (122)  

2005 Adolescentes 

(11–18 anos) 

(0) Não-vacinação; (1) Vacinação de 

adolescentes  

ACE Sistema de 

saúde e 

sociedade  

NR 

(Simulação 

de coorte) 

Tempo de 

uma vida 

US$, 2002 LYG  B – 3% 

Iskedjian et 

al./ Canadá 

(Quebec) 

(139)  

2005 Adolescentes 

(14 anos de 

idade) 

(0) não vacinação; (1) Vacinação de 

adolescentes 

ACE Sistema de 

saúde e 

sociedade 

Dinâmico  10 anos CAD$, 2003 Casos 

evitados  

C - 3% 
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Quadro 1 – Continuação.  
Estudo/País Ano  População alvo Estratégias de vacinação 

comparadas  

Tipo 

do 

estudo 

Perspectiva Modelo Horizonte 

temporal  

Unidade 

monetária/ano 

Desfechos 

em saúde  

Taxa de 

desconto 

Lee et al./ 

EUA (123)  

2005 Adolescentes (11 anos de 

idade); adultos (20 anos de 

idade); mães imediatamente 

após o nascimento e todos 

os outros contatos próximos 

antes do nascimento 

(cocooning) 

(0) não vacinação; (1) 

vacinação de adolescents; (2) 

vacinação de adultos, 1 dose; 

(3) vacinação de adultos com 

reforço a cada 10 anos; (4) 

Adolescentes + adultos + 

reforço a cada 10 anos; (5) 

Cocooning 

ACE Sistema de 

saúde e 

sociedade 

Markov Tempo de 

uma vida 

US$, 2004 Casos 

evitados e 

QALY 

C e B - 

3% 

 

Calugar et 

al./ EUA 

(124) 

2006 Profissionais de saúde (0) Não vacinação; (1) 

Profissionais de saúde 

ACB Serviço da 

saúde 

Dinâmico  10 anos US$, 2004 Casos 

evitados  

C e B – 

3% 

 

Lee et al./ 

EUA (125)  

2007 Adultos (0) Não vacinação; (1) 

Vacinação de adultos;(2) 

Reforço a cada 10 anos 

ACE  Sociedade Markov Tempo de 

uma vida 

US$, 2005 Casos 

evitados e 

QALY 

C e B - 

3% 

 

Lee et al./ 

Alemanha  

(144) 

2008 Adultos (0) Não vacinação; (1) 

Vacinação de adultos, 1 dose; 

(2) reforço a cada 10 anos 

ACE  Sistema de 

saúde e 

sociedade  

Markov Tempo de 

uma vida  

€, 2006 Casos 

evitados e 

QALY 

C e B - 

3% 

 

Coudeville et 

al./ EUA 

2009 (126) 

2009 Adolescentes, adultos e 

ambos os pais após o 

nascimento (cocooning) 

 

(0) Não vacinação; (1) 

Vacinação de adolescents; (2) 

Vacinação de adolescents + 

cocooning; (3) Adolescentes 

+ adultos + cocooning; (4) 

Adolescentes + adultos + 

reforço a cada 10 anos 

ACE Sociedade Dinâmico 100 anos US$, 2006 LYG C e B - 

3% 

 

Westra et al./ 

Holanda 

(134)  

2010 Pais antes e mãe após o 

parto (cocooning), gestantes 

e neonatos 

(0) Não vacinação; (1) 

Vacinação ao nascimento; (2) 

Cocooning; (3) Gestantes (4) 

combinação de  (2)+(3) 

ACE Sistema de 

saúde e 

sociedade 

Árvore de 

decisão  

8 anos 

 

 

€ e S$, 2008 (1 

€ = 1.4 US$) 

QALY C – 4%, 

B – 1.5% 

 

de Vries et 

al./ Holanda  

(135)  

2010 Adolescentes 

(12 anos de idade) 

(0) Não vacinação (1) 

Vacinação de adolescentes   

ACE Sociedade Dinâmico  25 anos €, 2008 QALY 

 

C – 4%, 

B – 1.5% 
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Quadro 1 – Continuação.  
Estudo/País Ano  População alvo Estratégias de vacinação 

comparadas  

Tipo 

do 

estudo 

Perspectiva Modelo Horizonte 

temporal  

Unidade 

monetária/ano 

Desfechos 

em saúde  

Taxa de 

desconto 

Greer e 

Fisman/ 

Canadá (140) 

2011 Profissionais de saúde (0) Não vacinação; (1) 

Profissionais de saúde 

ACE Sociedade Markov  10 anos US$, 2008 QALY B - 3% 

Rozenbaum et 

al./ Holanda 

(136) 

2012 Adolescentes e adultos (0) Não vacinação; (1) um 

único reforço para 

adolescentes ou adultos; (2) 

um reforço para adolescente 

e um reforço para adultos; 

(3) reforço a cada 10 anos 

ACE Sociedade Dinâmico  25 anos €, 2011 QALY C – 

1.5%, 

B - 4%  

Itatani et al./ 

Japão (146)  

2013 Adolescentes, adultos a 

ambos os pais após o 

nascimento (cocooning)  

(0) Não vacinação; (1) 

Vacinação de adolescentes; 

(2) Adolescentes + reforço a 

cada 10 anos; (3) 

Adolescentes + cocooning  

ACE Sociedade Markov 40 anos  Yen  QALY C e B - 

3% 

 

Meregaglia et 

al./ Italia (145)  

2013 Ambos os pais e outros 

contatos próximos durante 

a gestação ou 

imediatamente após o 

parto (cocooning) 

(0) Não vacinação; (1) 

Cocooning  

ACE 

ACB 

Sistema de 

saúde 

NA 1 ano €, 2011 Casos 

evitados  

NC 

Ding et al./ 

Estados 

Unidos/ (128)  

2013 Mães após o parto (0) Não vacinação; 

(1) Vacinação materna no 

pós-parto 

ACB Sistema de 

saúde e 

sociedade  

Árvore de 

decisão 

10 anos US$, 2012 Casos e 

óbitos 

evitados 

C – 3% 

Terranella et 

al./ Estados 

Unidos (127)  

2013 Mães imediatamente após 

o parto, todos os contatos 

próximos vacinados antes 

do parto (cocooning) e 

vacinação de gestantes  

(0) Não vacinação; 

(1) Vacinação de gestantes; 

(2) Vacinação materna no 

pós-parto; (3) Cocooning   

ACE Sociedade Markov  1 ano US$, 2011 Casos 

evitados, 

QALY e 

LYG 

C e B – 

3% 
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Quadro 1 – Continuação.  
Estudo/País Ano  População alvo Estratégias de vacinação 

comparadas  

Tipo 

do 

estudo 

Perspectiva Modelo Horizonte 

temporal  

Unidade 

monetária/ano 

Desfechos em 

saúde  

Taxa de 

desconto 

Lugnér et al./ 

Holanda (137)  

2013 Ambos os pais após 

o nascimento 

(cocooning), 

vacinação de 

gestantes e 

vacinação neonatal 

(0) Não vacinação; (1) 

Vacinação neonatal; (2) 

cocooning; (3) Vacinação 

de gestantes.  

ACE Sociedade NA 10 anos €, 2009 QALY C – 4%, 

B – 1.5% 

McGarry et 

al./ EUA 

(129) 

2013 Adultos com idade 

≥65 anos 

(0) Não vacinação; (1) 

Vacinação de adultos 

  

ACE Sistema de 

Saúde e 

sociedade 

Árvore de 

decisão 

35 anos US$, 2010 Casos evitados e 

QALY 

C e B – 

3%  

McGarry et 

al./ EUA 

(130)  

2014 Adultos com idade 

≥65 anos 

(0) Não vacinação; (1) 

Vacinação de adultos 

 

ACE Sistema de 

Saúde e 

sociedade 

Dinâmico Tempo de 

uma vida 

US$, 2010 QALY B – 3% 

Talbird et al./ 

EUA (131) 

2015 Adolescentes e 

adultos 

(0) Indivíduos com 

ferimentos vacinados com 

dT ou (1) com dTpa 

ACE  Sistema de 

saúde 

Modelo 

econômico 

de decisão 

analítica 

3 anos US$, 2012 Casos evitados  NC 

Fernández-

Canoa et al./ 

Espanha (147) 

2015 Ambos os pais após 

o nascimento 

(cocooning) e 

gestantes 

(0) Não vacinação; (1) 

Cocooning; (2) Vacinação 

de gestantes 

ACB Sistema de 

saúde 

Árvore de 

decisão 

1 ano €, 2012 Hospitalizações 

e casos evitados 

NC 

Kamiya et al./ 

EUA (132) 

2016 Adolescentes e 

adultos 

(0) Não vacinação; (1) 

Vacinação de 

adolescentes; (2) 

Vacinação de adultos 

ACB Sociedade Árvore de 

decisão 

20 anos US$, 2010 Casos evitados e 

QALY 

C e B – 

3% 

Atkins et al./ 

EUA (133) 

2016 Adultos, ambos os 

pais (cocooning) e 

vacinação de 

gestantes 

(0) Não vacinação; (1) 

Vacinação de adultos; (2) 

Vacinação de gestantes e 

(3)Mãe no pós parto; 

(4)Ambos os pais antes do 

parto e (5) no pós-parto 

ACE Sistema de 

saúde 

Dinâmico 20 anos US$, 2013 QALY C e B – 

3% 
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Quadro 1 – Continuação.  

Estudo/País Ano  População alvo Estratégias de vacinação 

comparadas  

Tipo 

do 

estudo 

Perspectiva Modelo Horizonte 

temporal  

Unidade 

monetária/ano 

Desfechos em 

saúde  

Taxa de 

desconto 

Sartori et al./ 

Brasil (103) 

2016 Gestantes  (0) Não vacinação; (2) 

Vacinação de gestantes 

ACE Sistema de 

saúde e 

sociedade  

Árvore de 

decisão 

1 ano US$, 2011 Casos e óbitos 

evitados e LYG 

NC 

van Hoek et 

al./ Inglaterra 

(142) 

2016 Gestantes  (1) Não vacinação; (2) 

Gestantes 

ACE Sistema de 

saúde  

Dinâmico 5, 10, 30 e 

200 anos 

UK£ (ano de 

referência não 

apresentado) 

QALY C -

1.5%, B 

- 3.5%  

C: Custos; B: Benefícios; ACE: análise de custo efetividade; ACB: análise de custo-benefício; LYG: anos de vida ganhos (life year 

gained); QALY: anos de vida ajustados pela qualidade; NA: não apresentado; DALY: anos de vida ajustados por incapacidade 

(disability adjusted life years); NC: Não considerado. 
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4.1.3. Parâmetros da vacinação  

Os parâmetros relacionados à vacinação estão apresentados no Quadro 2.  

Dez estudos que avaliaram a vacinação de adolescentes e adultos 

consideraram a cobertura vacinal superior a 50%, seis deles consideraram superior a 

80%. A cobertura variou de 20 a 96% para o cocooning e 57 a 96% para mulheres 

grávidas.  

Dez estudos indicaram claramente que incorporaram a proteção do rebanho 

no modelo. Entre eles, seis avaliaram a vacinação de adolescentes (122, 123, 126, 

135, 136, 141) e sete a vacinação de adultos (123, 125, 126, 130, 133, 136, 144). Sete 

estudos que avaliaram as estratégias de vacinação de adolescentes e adultos não 

consideraram a proteção de rebanho (121, 129, 132, 138, 139, 146). Atkins et al. 

(2016) (133) avaliaram apenas estratégias que resultam na proteção indireta de 

lactentes (cocooning, vacinação de gestantes e vacinação de mulheres no pós-parto), 

mas o número de adultos vacinados é insuficiente para resultar na proteção de 

rebanho. O modelo usado considerou proteção de rebanho, mas a RCEI manteve-se 

relativamente inalterada conforme a cobertura vacinal variou na análise de 

sensibilidade. Isto sugere o impacto mínimo da proteção de rebanho nesses tipos de 

estratégias.  

Três estudos usaram o modelo de Markov para avaliar a vacinação de 

adolescentes e de adultos e consideraram a proteção de rebanho (123, 125, 144). 

Estimativas da literatura foram usadas, uma vez que esse tipo de modelo não 

incorpora a dinâmica da transmissão, o que é necessário para estimar o impacto do 

efeito rebanho na incidência da doença. Os estudos assumiram que a proteção de 
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rebanho afetariam apenas adolescentes e adultos não vacinados e lactentes, com uma 

redução na incidência da coqueluche proporcional à cobertura vacinal. 

Estudos que avaliaram a vacinação de gestantes assumiram parâmetros 

variados relacionados à eficácia do anticorpo materno na proteção do lactente e a 

duração da proteção dos anticorpos maternos no lactente (Quadro 2) (127, 134, 137, 

147). Fernández-Canoa et al. (147) considerou efetividade da dTpa de 85% na 

vacinação de gestantes e 60% na proteção dos lactentes, assumindo perda na 

passagem transplacentária dos anticorpos. A duração da proteção do anticorpo 

materno foi de 2 meses (127, 147), três meses (142), quatro meses (134) e seis meses 

(103). Apenas um estudo considerou a interferência dos anticorpos maternos na 

resposta à vacinação ativa de coqueluche na criança (127). Assumiu-se uma redução 

de 10% na resposta da criança à segunda e à terceira dose da vacinação da rotina 

(127). 

Quinze estudos incluíram eventos adversos pós-vacinação no modelo 

(Quadro 2) (121-126, 128-133, 140, 146). Apenas três estudos consideraram a taxa 

de desperdício no modelo, assumindo 15% (141), 10% (122) e 5% (103). 
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Quadro 2 – Características das vacinas e dos programas de vacinação usadas nas avaliações econômicas de vacinação com dTpa. 
Estudo Cobertura vacinal Eficácia/efetividade Eventos adversos pós-vacinação  Duração da proteção / 

Queda da imunidade   

Proteção 

de rebanho 

Edmunds et al. 

(141) 

84% 95%   NC 5 anos Sim 

Scuffham e 

McIntyre (143) 

95% (adultos) Adultos 75% NC NC Não 

Purdy et al. (121) 40% (adolescentes e adultos) 88%  1% 10 anos  Não 

Iskedjian et al. 

(138) 

95% 85%  NC NC Não 

Caro et al. (122) 80% 85% 2% 10 anos Sim 

Iskedjian et al. 

(139) 

85% 85%  NC NC Não 

Lee et al. (123) Por idade: 10 anos 76%; 20 anos 36%; 30 anos 34%; 40 anos 29%; 

50 anos 21%; 60 anos 14%; 70 anos 5%; pós-parto 66% 

100% Reação local 2%; Reação 

sistêmica 1%; Anafilaxia 

0.0001% 

15 anos 

 

Sim 

Calugar et al. 

(124) 

66% 71.4% Anafilaxia 0.0001% 10 anos Não 

Lee et al.  (125) 20-49 anos de idade: 66%; 50-64 anos de idade: 57% 87% Reação local: 2%;  

Reação sistêmica: 1%; 

Anafilaxia: 0,0001% 

15 anos Não  

Lee et al. (144) Por idade: 20 anos 82%; 30 anos 58%; 40 anos 40%; 50 anos 75%; 

60 anos 62% 

87%   Reação local 2%.  

Reação sistêmica 1%. 

Anapilática 0,0001% 

15 anos  Não 

Coudeville et al. 

(126) 

Adolescentes 75%; adultos 40%; cocooning 65%  92%  2% sobre o custo da vacina 12 anos Sim 

Westra et al.  

(134) 

96%  89% NC 4 meses (anticorpos 

maternos no lactente) 

Não 

de Vries et al. 

(135) 

96% 89%  NC 

 

Dois cenários: 8 e 15 

anos  

Sim 

Greer e Fisman  

(140) 

25 a 95% 100% Anafilaxia 0.00001% NC Não 
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Quadro 2 – Continuação.  
Estudo Cobertura vacinal Eficácia/efetividade Eventos adversos pós-vacinação  Duração da proteção / 

Queda da imunidade   

Proteção 

de rebanho 

Rozenbaum et al.  

(136) 

70% 89%  NC 

 

10 anos  Sim 

Itatani et al. (146) 11–12 anos de idade 70%; >12 

anos 20%  

85%  Grave (anafilaxia) 0.0001%; 

moderado 2% 

10 anos Não 

Meregaglia et al. 

(145) 

NA 89%  NC NC Não 

Ding et al. (128) 25 a 60% 80%  Reação local 2%; reação 

sistêmica 1%; anafilaxia 

0.0001% 

10 anos Não 

Terranella et al. 

(127)  

72% Vacinação de adultos: 85%; eficácia da vacinação 

maternal sobre lactentes 60% 

NC 2 meses (anticorpos 

maternos no lactente) 

Não 

Lugnér et al. (137) 75% 89%  NC  5 anos Não 

McGarry et al.  

(129) 

10% 89%   Incluído no custo da vacina  8 anos Não 

McGarry et al.  

(130) 

10% (65 anos de idade) 89% Incluído no custo da vacina 8 anos Sim 

Talbird et al. (131) NA 

 

89% Reação local 2%; reação local 

1%, anafilaxia 0.0001%. 

8 anos Não 

Fernández-Canoa et 

al. (147) 

50%, 80% e 100% Vacinação de adultos 85%;   

eficácia da vacinação maternal sobre lactentes 60% 

NC 2 meses (anticorpos 

maternos no lactente) 

Não 

Kamiya et al. (132) Por idade: 11 anos 78%; 16 

anos 50%; 21 anos 64% 

 

74%  Reação alérgica 0.003%; 

anafilaxia 0.00006% 

15% de queda ao ano Não 

Atkins et al (133) 75% Vacinação de adultos: 100%;  

eficácia da vacinação maternal sobre lactentes 89% 

US$0.93 sobre o custo da vacina  2.7 anos Não 
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Quadro 2 – Continuação.  
Estudo Cobertura vacinal Eficácia/efetividade Eventos adversos pós-vacinação  Duração da proteção / 

Queda da imunidade   

Proteção 

de rebanho 

Sartori et al. (103) 57% 78%  NC 6 meses (anticorpos 

maternos no lactente); 4 

meses na AS 

Não 

van Hoek et al. 

(142) 

60% Lactentes 91%; mãe 89%  NC 3 meses (anticorpos 

maternos no lactente); 5 

anos em adultos 

Não 

NC – Não considerado; NA – não apresentado; AS – Análise de sensibilidade 
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4.1.4. Estimativas epidemiológicas  

O Quadro 3 mostra as estimativas de incidência usadas nos estudos. A 

incidência da coqueluche entre adolescentes ou adultos foi considerada em 21 dos 28 

estudos (121-123, 125, 126, 128-139, 141, 142, 144, 146) e 19 deles usou alguma 

estratégia para corrigir a subnotificação da doença nessas faixas etárias  (121, 122, 

125, 126, 128-139, 141, 142, 144, 146).  

Onze estudos usaram a incidência derivada de dados oficiais de vigilância 

epidemiológica e multiplicaram por fatores de correção, que variou de 2,5 a 660 

(122, 131, 132, 134-139, 141); quatro estudos consideraram uma variação de 

incidências para adultos e adolescentes (125, 129, 144, 146); e quatro estudos 

derivaram a incidência de estudos locais (126, 128, 130, 133). A estimativa da 

incidência entre os adolescentes e os adultos e dos fatores de correção usados foram 

baseados em inquéritos sorológicos (8) (125, 132, 134-139), estudos clínicos (6) 

(121, 125, 126, 128, 132, 133), suposições de autores (2) (132, 141), estudos de 

captura e recaptura (1) (122), dados de vigilância intensificada (1) (132), revisão 

sistemática de dados epidemiológicos (1) (131) e dados de estudos de avaliação 

econômica de dTpa prévios (3) (129, 144, 146). Van Hoek et al. (2016) (142) aplicou 

a incidência da coqueluche entre os lactentes em mulheres em idade fértil (142). 

Lee et al. (2005) (123) estimaram a incidência da doença entre adolescentes e 

adultos nos Estados Unidos baseados nos dados de incidência do estado de 

Massachusetts em 2003. Massachusetts era o único estado dos Estados Unidos que 

tinham a sorologia disponível como técnica diagnóstica para coqueluche. Por isso, 
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diagnosticava-se e notificava-se mais casos de coqueluche no estado de 

Massachusetts que os demais estados (123). 

Dois estudos corrigiram os dados de notificação de lactentes, levando em 

consideração a existência de subnotificação nessa faixa etária. Usaram fatores de 

correção de 2 e 1,15 (121, 127).  

A incidência de coqueluche variou de 22 a 435 por 100.000 entre lactentes, de 

10 a 753 por 100.000 entre adolescentes e de 5,33 a 2.606 por 100.000 entre adultos.  

O Quadro 4 mostra as proporções de pacientes hospitalizados e ambulatoriais, 

complicações e letalidade. Mesmo após a correção da subnotificação, a maioria dos 

estudos considerou que todos os casos de coqueluche entre adolescentes e adultos 

usariam serviços de saúde e resultariam em custos. Entre adolescentes e adultos, 

casos leves variou de 1% a 79,3%, enquanto casos graves variou de <1% a 66%.  

Caro et al. (122) e McGarry et al. (129) assumiram que 70% os casos subnotificados 

seriam mais leves que os casos típicos. Coudeville et al. (126) consideraram que 2% 

dos adultos infectados seriam assintomáticos, porém participariam da transmissão da 

doença. Três estudos (130, 135, 136) exploraram o impacto da inclusão de infecções 

assintomáticas na transmissão da doença no modelo dinâmico. 
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Quadro 3 – Incidência da coqueluche e correção da subnotificação usadas nas avaliações econômicas de vacinação com dTpa 

Estudo Taxa de incidência (por faixa etária) Fonte do dado de incidência Estratégias para 

correção da 

subnotificação 

Fonte do fator de correção 

Edmunds 

et al. (141) 

Taxa de consultas: <3 meses: 38,58/100.000; 3 

meses a 4 anos: 107,88/100.000; 5 a 14 anos: 

49,27/100.000; 15 a 44 anos: 5,33/100.000; >45 

anos: 2,21/100.000 

Royal College of General Practioners 

Weekly Returns Service (RCGP); Hospital 

Episode Statistics (HES); Office of 

National Statistics (ONS) 

Usado fator de 

correção de 2,5 

 

Valor assumido pelo autor 

Scuffham 

e 

McIntyre 

(143) 

5,171 Casos notificados / 100.000 lactentes por 

semana  

Health Outcomes Information Statistical 

Toolkit of the New South Wales 

Department Australian Childhood 

Immunization register 

NC NC 

Purdy et 

al. (121) 

Adolescentes e adultos: 450/100.000 pessoas-ano; 

distribuição por idade: 10–19 anos: 41%; 20–29 

anos: 7%; 30–39 anos: 17%; 40–49 anos: 28% 

Centers for Disease Control and 

Prevention; Acellular Pertussis Vaccine 

Trial (APERT) (ensaio clínico). 

0–9 anos de idade: 

fator de correção de 

2  

Valor assumido pelo autor  

Iskedjian 

et al. (138) 

12–17 anos de idade: 511/100.000; 18–21 anos de 

idade: 65/100.000 

Health Canada Adolescentes: fator 

de correção de 9 

 

Vigilância intensificada com inquérito 

sorológico (148) 

Caro et al. 

(122) 

0,2–57/100.000 (taxas específicas por faixa etária) Centers for Disease Control and 

Prevention  

Usado fator de 

correção de 7.6  

Estudo local usando métodos de captura-

recaptura para analisar dados de morbidade 

de sistemas de vigilância independentes 

(149)  

Iskedjian 

et al. (139) 

14–17 anos de idade 511/100.000; 18–24 anos de 

idade 65/100.000 

Health Canada Usado fator de 

correção de 9  

Vigilância intensificada com inquérito 

sorológico (148) 

Lee et al.  

(123) 

Lactentes 58,5/100.000; adolescentes 155/100.000; 

Adultos 11/100.000  

 

Massachusetts Department of Public 

Health (dados de vigilância de 

coqueluche) 

NC NC 

Calugar et 

al. (124) 

Proporção de infecções entre os profissionais de 

saúde: 6.75% 

Dois estudos locais (10064216, 8527557) NC NC 

Lee et al 

(125) 

A incidência em adultos variou entre 10 a 

500/100.000; lactentes 58,5/100.000 

Lactentes: dois estudos locais; adultos: 

Massachusetts Department of Public 

Health (dados oficiais) 

Vigilância 

intensificada 

Estudo de eficácia da dTpa (16221778); 3 

estudos de prevalência da coqueluche 

entre pessoas com tosse (11294666, 

8637142, 1554832). 
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Quadro 3 – Continuação. 

Estudo Taxa de incidência (por faixa etária) Fonte do dado de incidência Estratégias para correção da 

subnotificação 

Fonte do fator de correção 

Lee et al. 

(144) 

Adultos 165/100.000; Adolescentes 

95/100.000; lactentes 22/100.000.  

Adultos: estudo local (150); adolescentes e 

lactentes: dados epidemiológicos oficiais 

A incidência de adultos variou 

de 50 a 100/100.000 na AS  

Estudos da Europa e dos 

Estados Unidos (75, 151-

154) 

Coudeville 

et al. (126) 

Casos entre adultos requisitando assistência 

médica 90/100.000 

Acellular Pertussis Vaccine Trial (APERT) e 

Centers for Disease Control and Prevention 

(CDC)  

 

Dados de crianças foram 

ajustados por estimativas de 

subnotificação (dados não 

mostrados)  

Estudo de captura e 

recaptura (149) 

Westra et 

al.  (134) 

<1 ano de idade: 129/100.000. Distribuição dos 

casos entre os <1 ano de idade: 0 mês: 7,0%; 1 

mês: 21,4%; 2 meses: 18,1%;  

3 meses: 11,2%; 4 meses: 5,3%;  

5 meses: 2,7%; 6 meses: 7,8%;  

7 meses: 4,2%; 8 meses: 8,0%;  

9 meses: 5,5%; 10 meses: 5,0%;  

11 meses: 3,8%. Incidencia em adultos (25–34 

anos de idade): 17,9/100.000  

Centre for Infectious Disease Control of the 

Dutch National; Institute for Public Health and 

the Environment 

 

Adultos: fator de correção de 

200;  

Lactentes: sem correção 

. 

Inquérito sorológico (104) e 

estudo com modelo 

dinâmico de transmissão 

de Vries et 

al. (135) 

Incidência específica por idade (dado não 

apresentado)  

(RIVM - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 

Milieu)  

Fator de correção por idade (até 

660) 

Inquérito sorológico (104) 

Greer e 

Fisman  

(140)  

NC NC NC NC 

Rozenbaum 

et al. (136) 

< 1 ano: 200/100.000 

5 anos: 100/100.000  

≥15 anos: 50/100.000 

Dados de vigilância epidemiológica de 1996 a 

2001 

Fator de correção de 600  Inquérito sorológico (104) 

Itatani et al. 

(146) 

Taxa de incidência variou de 25 a 250/100,000 

pessoas-ano 

Japan’s Infectious Disease Surveillance Centre  O modelo foi rodado 

considerando diferentes 

incidências  

Estudos dos Estados Unidos 

(122, 123, 125), Alemanha 

(144) e Canadá (139) 

Meregaglia 

et al. (145) 

Lactentes: 54/100.000 hospitalizações/ano  Base de dados regionais sobre altas hospitalares  NC NC 
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Quadro 3 – Continuação. 

Estudo Taxa de incidência (por faixa etária) Fonte do dado de incidência Estratégias para correção da 

subnotificação 

Fonte do fator de correção 

Ding et al. 

(128) 

Mães - 450/100.000.  

Lactentes com idade <6 meses – 71,6/100.000  

Mães: estudo local.  

Lactentes: Dados de vigilância - California 

Department of Public Health and Centers for 

Disease Control and Prevention (CDC) 

NC NC 

Terranella 

et al. (127)  

<1 ano: 62,6/100.000; Incidência por mês de 

idade (/100,000) <1: 12,4; 1: 18,9; 2: 15,3; 3: 

8,9; 4: 5,7; 5: 3,2; 6: 2,4; 7: 1,6; 8: 1,5; 9: 1,4; 

10: 1,1; 11: 1,4. 

National Notifiable Diseases Surveillance 

System (NNDSS), 2000 – 2007. 

 

Aumento de 15%  Valor assumido pelo autor 

Lugnér et 

al. (137) 

<5 anos de idade: 130/100.000;  

Mulheres de 20 – 40 anos de idade: 

2.606/100.000  

Statistics Netherlands  Fator de correção de 100 Inquérito sorológico (104, 

155) 

McGarry 

et al. (129) 

Diferentes taxas de incidência foram 

consideradas: 25, 50, 100, 150 e 200/100.000 

Centers for Disease Control and Prevention, 

California Department of Public Health 

Pertussis Report 2011, Washington State 

Department of Health (2012) 

Usadas diferentes incidências 

(diferentes cenários)  

(125) 

McGarry 

et al.  

(130) 

Incidência por faixa etária (/100.000) 

<1 ano: 435,00; 1-6 anos: 61,8; 7-9 anos: 67,3; 

10-18 anos: 49,0; 19-64 anos: 124,15; ≥65 

anos: 86,08 

Dados de vigilância do California Department 

of Public Health; Centers for Disease Control 

and Prevention (CDC). 

Para adultos ≥65 anos de idade, 

assumiu-se que os casos 

notificados representavam 1% 

dos casos totais  

Centers for Disease Control 

and Prevention (CDC) 

Talbird et 

al. (131) 

10-19 anos: 151/100.000 a 753/100.000; 20-64 

anos: 366/100.000 a 731/100.000; ≥65 anos: 

176/100.000 a 352/100.000.   

Centers for Disease Control and Prevention 

(CDC). 

Foram usados fatores de 

correção de 10 para 

adolescentes e 100 para adultos 

(156) 

Fernández-

Canoa et 

al. (147) 

Hospitalização por faixa etária: 0-2 meses – 

119/100.000; 3-4 meses – 26/100.000; 5-6 

meses – 5/100.000; 7-11 meses – 4/100.000; <1 

ano – 153/100.000 

Dados de hospitalização do governo espanhol 

(MBDS), de 2009 a 2011. 

NC NC 

Kamiya et 

al./ (132) 

Incidência por faixa etária entre 11–30 anos 

(dados não apresentados) 

National Notifiable Diseases Surveillance 

System - NNDSS 2002–2011 

Fator de correção de 20–200 na 

análise de sensibilidade 

Diversos estudos e (69, 75, 

125, 151) e valores 

assumidos pelos autores 

 



99 

 

Quadro 3 – Continuação. 

Estudo Taxa de incidência (por faixa etária) Fonte do dado de incidência Estratégias para correção da 

subnotificação 

Fonte do fator de correção 

Atkins et 

al. (133) 

O modelo foi calibrado com a incidência dos 

Estados Unidos de 2003 a 2012 (dados não 

apresentados) 

Centers for Disease Control and Prevention 

(CDC) 

Os autores combinaram dados 

de notificações, hospitalizações 

e vigilância ativa de casos não 

hospitalizados (dados não 

apresentados) 

CDC, Wisconsin Department 

of Health Services e estudo 

local (149)  

Sartori et 

al./ (103) 

<1 ano de idade: 55,407/100.000 Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação, SINAN 

NC NC 

van Hoek 

et al./ 

(142) 

<3 meses de idade: ~0,5 a ~45/100.000; Mães 

com idade 20 a 44 anos: 0 a ~40/100.000 

Número de Hospitalizações de 2010 a 2012 no 

National Health Service (NHS) 

NC NC 

NC – não considerado; AS – análise de sensibilidade.  
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Quadro 4 – Casos leves (ambulatoriais), hospitalizações, complicações e letalidade consideradas nas avaliações econômicas de 

vacinação com dTpa. 
Estudo Casos leves/ambulatoriais Casos graves e hospitalização  Complicações Letalidade  

Edmunds et 

al. (141) 

NA Taxa de hospitalização: <3 meses: 

89,58/100.000; 3 meses a 4 anos: 

15,17/100.000; 5-14 anos: 2,11/100.000; 15-

44 anos: 0,02/100,000; >45 anos: 

0,02/100.000 

NA 9 mortes por ano 

Scuffham e 

McIntyre 

(143) 

NA Taxa de hospitalização por caso notificado: 

idade ≤9 semanas: 0,529; idade >10 

semanas: 0,386 

Probabilidade de complicações por 

caso hospitalizado: 0,17 

Probabilidade de morte por complicações: 

0,125; mortalidade geral por lactente com idade 

≤4 semanas: 3,91/1.000; mortalidade geral por 

lactente com idade 5–52 semanas: 1,95/1.000 

Purdy et al. 

(121) 

NA Taxa de hospitalização por idade: <1 ano 

28%; 1-9 anos: 34%; 10–19 anos: 0,01%; 

20–29 anos: 0,01%; 30–39 anos: 0,008%; 

40–49 anos: 0,005%; ≥50 anos: 0,004% 

Taxa de pneumonia por idade: 

<1 ano: 5,4%; 1-9 anos: 1,94%; 10-19 

anos: 0,01%; 20-29 anos: 0,007%; 30-

39 anos: 0,005%; 40-49 anos: 

0,005%; ≥50 anos: 0,003% 

Convulsões por idade:  

<1 ano: 0,63%; 1-9 anos: 0,4%; 10-19 

anos: 0,002%; 20-29 anos: 0,002%; 

30-39 anos: 0,002%; 40-49 anos: 

0,001%; ≥50 anos: 0,0003% 

Encefalopatia por idade: 

<1 ano: 0,1%; 1-9 anos: 0,01%; 10-19 

anos: 0,0002%; 30-39 anos: 0,0002%; 

40-49 anos: 0,0001%; ≥50 anos: 

0,00006% 

<1 ano de idade: 0,33%; 1-9 anos: 0,03%; 10-

39 anos: -; 40-49 anos: 0,0001%; ≥50 anos: 

0,000063% 

Iskedjian et 

al. (138) 

Taxa de tratamento 

ambulatório: 89%; pronto-

socorro: 11%  

Taxa de hospitalização por idade: 12–17 

anos: 1.07%; 18–21anos: 1,8%  
Sinusite (por idade): 12–17 anos 11%; 

18–21 anos 15%;  

Pneumonia (por idade): 12–17 anos 

2%; 18–21 anos 5% 

NA 
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Quadro 4 – Continuação. 

 Estudo Casos leves/ambulatoriais Casos graves e hospitalização  Complicações Letalidade  

Caro et al. 

(122) 

NA Taxa de hospitalização: lactentes 

58.5%; criança 7%; adolescentes 

2,1%; adultos 3,5% 

Encefalite: lactentes 0,19%; criança 

0,05%; adolescentes 0,05%; adultos 

0,05%; Sequela por encefalite 33% 

Lactentes 0,69%; criança 0,05%; 

adolescentes 0,00%; adultos 0,03% 

Iskedjian et 

al. (139) 

Taxa de tratamento ambulatório: 89%; 

pronto-socorro: 11% 

Taxa de hospitalização (por idade): 

14–19 anos: 1,07%; 20–24 anos: 

1,8% 

Sinusite (por idade): 14-19 anos 11%;  

20-24 anos 15%. Pneumonia (por idade): 

14-19 anos: 2%; 20-24 anos: 5% 

NA 

Lee et al. 

(123) 

NA Tosse grave: adolescentes 58%; 

adultos 67%. Doença respiratória 

(lactentes hospitalizados): 58.5%  

Pneumonia: adolescentes 1%, adultos 3%. 

Doença neurológica (lactentes): 2% 

Lactentes: 0.7%  

 

Calugar et 

al./ (124) 

Casos sintomáticos: 40% NA NA NA 

Lee et al. 

(125) 

Adultos com sintomas de coqueluche: 

leve 38%;  

Moderado: 21%. Lactente com doença 

respiratória e cuidado ambulatorial: 

38,8%  

Lactente com doença respiratória 

hospitalizado: 58,5%;  

Adulto com doença grave: 40% 

Pneumonia (adultos): 1%; 

Complicações neurológicas (lactentes): 2% 

Lactentes: 0,7% 

Lee et al. 

(144) 

Adolescentes e adultos: 

Doença leve 1%; doença moderada 72%; 

doença grave 26%. Lactentes com 

cuidados ambulatorial 38,8% 

Adolescentes e adultos: tosse grave 

26%; 

Lactentes hospitalizados 59%  

Adolescentes e adultos: pneumonia (1%). 

Lactentes com complicações 1,2% 
Lactentes 0,7% 

Coudeville et 

al. (126) 

Doença leve: 25%; assintomático: 2%; 

Típico: 73% 

NA Taxa de sequelas entre os casos típicos 

(por faixa etária): <1 ano: 0,06%; 1-9 anos: 

0,02%; 10-17 anos: 0,02%; ≥18 anos 

0,02%.  

Letalidade entre os casos típicos: 

<1 ano: 0,69%; 1–9 anos: 0,05%; 

10–17 anos: 0%; ≥18 anos: 0,03%  
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Quadro 4 – Continuação. 

 Estudo Casos leves/ambulatoriais Casos graves e hospitalização  Complicações Letalidade  

Westra et 

al.  (134) 

NA % de internações entre lactentes: 

0 meses 8,7%; 1 meses 26,8%; 2 

meses 22,7%; 3 meses 14,0%; 4 

meses 6,7%; 5 meses 3,4%; 6 meses 

4,0%; 7 meses 2,2%; 8 meses 4,1%; 

9 meses 2,8%; 10 meses 2,8%; 11 

meses 1,9%; adultos (25–34 anos) 

0,22%. 

NA Letalidade considerou 5 mortes em 8 

anos 

de Vries et 

al. (135) 

NA Hospitalização por faixa etária 

(NA). Terapia intensiva 5,93% para 

<1 ano de idade e 1,82% para 1 ano 

de idade 

NA NA 

Greer e 

Fisman  

(140) 

Adultos sintomáticos: 40%  

 

NA Encefalopatia (neonatal) 2% Letalidade (neonatal): 0,7% 

Rozenbaum 

et al. (136) 

NA NA NA NA 

Itatani et 

al. (146) 

Doença moderada 38% Doença grave 60% Pneumonia 2% Letalidade entre lactentes 0,8% 

Meregaglia 

et al. (145) 

NA Todos os casos são hospitalizados   

  

NA NA  

Ding et al. 

(128) 

Coqueluche nas mães: caso leve 27%. 

Lactentes ambulatoriais 34,3% 

Coqueluche nas mães: tosse grave 

67%; hospitalização 3%. 

Hospitalização entre lactentes 63% 

Coqueluche materna: pneumonia 3%. 

Lactentes, complicações neurológicas 2%; 

sequela permanente por encefalite 0,001% 

Letalidade entre lactentes 0,7% 

Terranella 

et al. (127) 

NA Taxa de hospitalização por doença 

respiratória por mês de idade: <1: 

66%; 1: 61%; 2: 50%; 3: 37%; 4: 

30%; 5: 23%; 6: 17%; 7: 18%; 8: 

13%; 9: 13%; 10: 12%; 11: 11% 

Hospitalização por doença neurológica: 

1% 

Letalidade por mês de idade 

(/1,0000): <1: 22,36; 1: 9,54; 2: 4,49; 

3: 0,41; 4: 0,63; 5: 1,14; 6: 1,53 

Lugnér et 

al. (137) 

NA NA NA 0,2 óbitos/ano 
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Quadro 4 – Continuação. 

 Estudo Casos leves/ambulatoriais Casos graves e hospitalização  Complicações Letalidade  

McGarry et 

al.  (129) 

Moderado: 74%; leve: 14%. Não 

notificados que tiveram assistência 

médica: 70,7% 

Casos graves: 12% Sequela permanente por 

encefalopatia: 0,47% 
Letalidade entre os casos graves: 

0,86% 

McGarry et 

al. (130) 

Proporção de casos leves por faixa 

etária: <1 anos: 82,1%; 1-9 anos: 

21,2%; 10-19 anos: 24,3%; 20-64 

anos: 11,0%; ≥65 anos: 14,4% 

Proporção de casos moderados por faixa etária: 

<1 ano 7,4%; 1-9 ano: 73,3%; 10-19 anos: 

73,6%; 20-64 anos: 86,0%; ≥65 anos: 74,0%. 

Proporção de casos graves por faixa etária: <1 

ano: 10,5%; 1-9 ano: 5,5%; 10-19 anos: 2,1%; 

20-64 anos: 3,0%; ≥65 anos: 12,0% 

Sequela permanente por encefalopatia 

por faixa etária: <1 ano: 0,32%; 1-9 

anos: 0,71%; 10-19 anos: 2,38%; 20-

64 anos: 1,43%; ≥65 anos: 1,43% 
 

Letalidade entre os casos graves: 

<1 ano: 1,18%; 1-9 anos: 0,71%; 

10-19 anos: 0,0%; 20-64 anos: 

0,86%; ≥65 anos: 0,86% 

Talbird et 

al.  (131) 

10-19 anos de idade: leve 24,3%; 

moderado 73,6%. 20-64 anos de 

idade: Leve 11,0%, moderado 86,0%. 

≥65 anos de idade: leve 14,0%;  

moderado 74,0% 

Doença grave (por faixa etária): 10-19 anos 

2,1%; 20-64 anos 3,0%; ≥65 anos 12,0%  
NA Letalidade entre os casos graves 

(por faixa etária): 20-64 anos 

0,86%; ≥65 anos 0,86% 

Fernández-

Canoa et 

al. (147) 

NA Hospitalização entre lactentes:  153/100.000  NA 0,84/100.000 

Kamiya et 

al. (132) 

Ambulatorial: 99,6% Hospitalização: 0,4% NA Letalidade por faixa etária: 11-15 

anos – 0,011%; 16-20 anos – 

0,0043%; 21-30 anos – 0,0084% 
Atkins et 

al. (133) 

Lactentes ambulatoriais: 79,3%; 

Adultos (moderados) 31,0% 

Lactentes hospitalizados 19,0%. Adultos: 

graves 66%, hospitalização 3% 

Doença neurológica entre lactentes 

1,2% 

Letalidade entre lactentes 0,5% 

Sartori et 

al./ (103) 

 Hospitalização por faixa etária: <2 meses 

93,95%; 2-<4 meses 87,80%; 4-<6 meses 

76,06%; 6 meses -<1 ano 72,80% 

NA Letalidade por faixa etária: <2 

meses 6,03%; 2-<4 meses 2,42%; 

4-<6 meses 0,54%; 6 meses-<1 

ano 1,82% 
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Quadro 4 – Continuação. 

Estudo Casos leves/ambulatoriais Casos graves e hospitalização  Complicações Letalidade  

van Hoek 

et al./  

(142) 

Mães com doença confirmada 8,8%; 

doença não confirmada 20%; 

passagem em hospital (sem pernoite): 

8,3%.  

Lactentes hospitalização 90%; terapia intensiva 

9,7%; pacientes em terapia intensiva com 

oxigenação por membrana extracorpórea 8,3% 

NA Letalidade entre lactentes <3 

meses de idade 3,1%  

NA – não apresentado 
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4.1.5. Estimativas de custo  

Os elementos de custos considerados nos estudos revisados estão descritos na 

Quadro 5. Todos os estudos incluíram custos médicos diretos e custos do programa 

de vacinação e 23 estudos incluíram custos indiretos.  

Os custos diretos são aqueles diretamente relacionados à doença e dividem-se 

em médicos e não médicos. Custos diretos médicos são os imediatamente 

relacionados ao diagnóstico, tratamento e reabilitação. São incluídos exames, 

medicamentos, procedimentos médicos ou cirúrgicos, etc. Por outro lado, os custos 

diretos não-médicos englobam os custos de familiares com transporte (do doente e 

acompanhante para receber assistência), com alimentação (alterações na dieta normal 

do doente), etc. Os custos indiretos estão relacionados à perda de renda e/ou 

produtividade decorrente da doença, sequelas e morte de doentes economicamente 

produtivos e de cuidadores que deixam de trabalhar (157). 

Colugar et al. (124) avaliaram a vacinação de profissionais de saúde e incluiu 

a perda de produtividade como um custo indireto. Atkins et al. (133) incluíram os 

custos indiretos na análise de sensibilidade. Todos os estudos usaram dados locais 

para estimar os custos médicos diretos, exceto Itatani et al. (146), cujos autores 

assumiram valores sem os valores sem apresentar objetivamente as referências.  

Oito estudos consideraram a resposta em saúde pública como parte dos custos 

médicos diretos (103, 122, 124, 127, 138-140, 147). Estes estudos consideraram os 

custos de ações da vigilância epidemiológica, busca da casos secundários entre os 

contatos e as medidas de profilaxia (103, 122, 127, 138, 139, 147). 
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Sete estudos que avaliaram estratégias focadas na proteção de lactentes 

(vacinação de gestantes, vacinação materna no pós-parto e cocooning) considerou a 

perda de produtividade dos cuidadores (103, 123, 127, 128, 134, 137, 146).  
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Quadro 5 – Itens considerados nas estimativas de custos nas avaliações econômicas de vacinação com dTpa.  

Estudo Custos diretos  Custos do programa de vacinação  Custos indiretos 

Edmunds et al. 

(141) 

Consulta médica, hospitalizações, terapia intensiva Preço da vacina e desperdício Perda de produtividade 

Scuffham e 

McIntyre (143) 

Consulta médica, medicamentos, hospitalização, hospitalização por 

evento adverso ao uso de antibiótico 

Preço da vacina e custo da administração NC  

Purdy et al (121) Consulta médica, medicamentos, exames, passagens no pronto-

socorro, hospitalização, terapia intensiva e tratamento de 

complicações 

Custo da assistência ao evento adverso pós-

vacinação 

Perda de produtividade; tempo 

de outras atividades (sociais e 

recreativas) perdidos 

Iskedjian et al. 

(138) 

Consulta médica, exames, passagens no PS, exames, hospitalização, 

terapia intensiva, tratamento de complicações, busca de casos 

secundários  

Preço da vacina e custo da administração  Perda de produtividade 

Caro et al. (122) Consulta médica, medicamentos, exames, passagens no pronto-

socorro, hospitalização, tratamento de complicações e medidas 

profiláticas 

Diferença de preços entre dT e dTpa, desperdício e 

custo da assistência ao evento adverso pós-

vacinação 

Perda de produtividade 

Iskedjian et al. 

(139) 

Consulta médica, medicamentos, passagem no PS, exame 

diagnóstico, tratamento de complicações, busca de casos secundários 

Preço da vacina e custo da administração  Perda de produtividade 

Lee et al. (123) Tratamento da doença e suas complicações, custo da hospitalização Preço da vacina, custo da administração, consulta 

para aplicação e custo da assistência ao evento 

adverso pós-vacinação   

Perda de produtividade 

Calugar et al. 

(124) 

Medicamentos, exames, aumento no tempo de trabalho, de atividades 

e viagens para o controle do surto 
Preço da vacina e custo do tratamento de anafilaxia Perda de produtividade, tempo 

perdido em atividades não 

pagas 

Lee et al. (125) Consulta médica, medicamentos, exames diagnósticos, 

hospitalização, transporte 

Custo da vacina, custo da administração, custo da 

assistência ao evento adverso pós-vacinação  

Perda de produtividade 

Lee et al. (144) Consulta médica, medicamentos, exames e hospitalização Custo da vacina e custo da assistência ao evento 

adverso pós-vacinação 

Perda de produtividade 

Coudeville et al. 

(126) 

Consulta médica, medicamentos, exames, passagens no PS, 

hospitalização e tratamento de sequelas  

Diferença de preços entre dT e dTpa, consulta 

adicional para a estratégia cocooning e custo da 

assistência ao evento adverso pós-vacinação 

Perda de produtividade 

Westra et al. 

(134) 

Consulta médica, medicamento, exames e hospitalizações Preço da vacina e custo da administração  Perda de produtividade 

de Vries et al. 

(135) 

Consulta médica, medicamento exames Preço da vacina e administração Perda de produtividade 
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Quadro 5 – Continuação. 

Estudo Custos diretos  Custos do programa de vacinação  Custos indiretos 

Greer e Fisman 

(140) 

Consulta médica, consulta de saúde ocupacional, custo com 

farmacêutico, custo com epidemiologista, medicamentos, exames, 

hospitalização, quimioprofilaxia e busca de casos sintomáticos  

Preço da vacina e custo de assistência à anafilaxia Perda de produtividade 

Rozenbaum et 

al. (136) 

Consulta médica, medicamento, exame diagnóstico, passagem no 

PS, hospitalização, terapia intensiva 

Preço da vacina e custo de administração Perda de produtividade 

Itatani et al. 

(146) 

Valores assumidos de doença leve, moderada, grave e caso com 

pneumonia 

Preço da vacina, consulta com pediatras e custo da 

assistência ao evento adverso pós-vacinação 

Perda de produtividade 

Meregaglia et al. 

(145) 

Hospitalização  Preço da vacina e custo de administração NC 

Ding et al. (128) Medicamentos, assistência ambulatorial, hospitalização e 

tratamento de complicações 

Preço da vacina, custo de administração e custo da 

assistência ao evento adverso pós-vacinação 

Perda de produtividade, custos 

sociais com o óbito e sequelas 

permanentes 

Terranella et al. 

(127) 

Exames, consultas ambulatoriais, hospitalizações, medicamentos, 

transporte e resposta de saúde pública (busca de casos secundários)  

Preço da vacina e custo de administração  Perda de produtividade 

Lugnér et al. 

(137) 

Consulta médica, medicamentos, exames diagnósticos, 

hospitalização e terapia intensiva  

Preço da vacina e custo de administração Perda de produtividade 

McGarry et al. 

(129) 

Consulta médica, medicamentos, exames, passagens no PS, 

hospitalização, terapia intensiva e tratamento de complicações 

Diferença de preço entre dT e dTpa e custo da 

assistência ao evento adverso pós-vacinação  

Perda de produtividade 

McGarry et al. 

(130) 

Consulta médica, medicamentos, exames, passagens no PS, 

hospitalização, terapia intensiva e tratamento de complicações 

Preço da vacina 

 

Perda de produtividade 

Talbird et al. 

(25562776 (131) 

Consulta médica e hospitalização Preço da vacina e custo da assistência ao evento 

adverso pós-vacinação  

NC  

Fernández-

Canoa et al. 

(147) 

Hospitalização e busca de casos secundários entre comunicantes  Preço da vacina e custo de administração NC  

Kamiya et al. 

(132) 

Consulta médica, medicamentos e hospitalização  Preço da vacina, custo da administração e custo da 

assistência ao evento adverso pós-vacinação  

Perda de produtividade 

Atkins et al. 

(133) 

Custo do caso de coqueluche (consolidado) Preço da vacina, custo da administração e custo da 

assistência ao evento adverso pós-vacinação 

Perda de produtividade (incluído 

na AS) 

Sartori et al. 

(103) 

Consulta médica, medicamentos, exames, transporte e busca de 

casos secundários entre comunicantes  

Preço da vacina, desperdício e custo de administração Perda de produtividade 

Estudo Custos diretos  Custos do programa de vacinação  Custos indiretos 
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Quadro 5 – Continuação. 

Estudo Custos diretos  Custos do programa de vacinação  Custos indiretos 

van Hoek et al. 

(142) 

Hospitalização com e sem pernoite e terapia intensiva  Preço da vacina e custo de administração NC 

PS – pronto-socorro; NC – não considerado; AS – análise de sensibilidade. 
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4.1.6. Resultados das análises  

A Quadro 6 mostra as medidas de resumo apresentadas nos resultados dos 

estudos revisados.  

Dois estudos mostraram que a vacinação de adolescentes seria cost-saving na 

perspectiva da sociedade (126, 138). Em outros sete estudos, a RCEI foi considerada 

custo-efetiva ou altamente custo-efetiva, recomendando-se a vacinação de 

adolescentes como uma boa estratégia para o controle da coqueluche (122, 123, 135, 

136, 139, 141, 146). A vacinação de adolescentes apresentou resultado insatisfatório 

em apenas um estudo (132).  

Entre os 11 estudos que avaliaram a vacinação de adultos (121, 123, 125, 

126, 129, 130, 132, 133, 136, 144, 146), o programa foi considerado custo-efetivo 

em seis (121, 125, 129, 136, 144, 146) e cost-saving em dois (126, 130). 

O desempenho econômico do cocooning apresentou-se de forma divergente 

entre os estudos. A estratégia foi considerada cost-saving em dois estudos (126, 134) 

e não custo-efetiva em outros dois estudos, com RCEI variando de 

U$112.091/QALY a U$2.005.940/QALY (127, 133, 137, 145, 146).  

Sete estudos avaliaram a vacinação de gestantes e a RCEI variou de cost-

saving a não custo-efetiva (US$439.708,46/QALY) (103, 127, 133, 134, 137, 142, 

147). Quando comparada ao cocooning, a vacinação de gestantes teve um melhor 

desempenho econômico em quatro dos cinco estudos que avaliaram as duas 

estratégias (127, 133, 134, 137, 147). 
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Doze estudos declararam o patrocínio da indústria farmacêutica (121, 126, 

127, 130, 131, 133-135, 137-140); nove de instituições públicas (103, 123-125, 128, 

129, 141-144) e seis não declararam patrocinadores (122, 132, 136, 145-147). Todos 

os estudos patrocinados pela indústria farmacêutica apresentaram bons resultados 

para a vacinação com dTpa, exceto dois, que avaliaram cocooning e a vacinação de 

gestantes (127, 137). Todos os estudos com resultados cost-saving estão nesse grupo.  

Todos os estudos realizaram alguma análise de sensibilidade (Quadro 7). O 

parâmetro que apresentou maior impacto nos resultados foram incidência da 

coqueluche, seguidas pela eficácia e preço da vacina.  
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Quadro 6 – Medidas de resumo apresentadas como resultados nas avaliações 

econômicas de vacinação com dTpa
1
.  

 Perspectiva  

Estudo Sociedade Sistema de Saúde Patrocinador 

Edmunds et al. 

(141) 

9.278,21/AVS 18.047,45/AVS Medical Research Council 

Scuffham e 

McIntyre (143) 

NC 1.562.146,1809/DALY Commonwealth Department of 

Health and Ageing 

Purdy et al 

(121) 

Custo economizado (bilhões de 

dólares) / break-even (custo da 

dose em dólares) 

Vacinação de adolescentes: 

US$0,4 a 2,1 bilhões/ 

US$49,12 

NC GlaxoSmithKline 

Iskedjian et al. 

(138) 

Cost-saving 274,77/caso evitado  Sanofi-Pasteur 

Caro et al.  

(122) 

6.322,19/AVS 29.310,66/ AVS NA 

Iskedjian et al. 

(139) 

374,13/ caso evitado 476,35/caso evitado Sanofi-Pasteur 

Lee et al. (123) Vacinação de adolescentes: 

25.244,96/QALY  
Vacinação de adolescentes: 

29.031,70/QALY  
National Immunization 

Program, Centers for Disease 

Control and Prevention, 

Association of Teachers of 

Preventive Medicine, National 

Vaccine Program Office 

Agency for Healthcare 

Research and Quality 

Calugar et al.  

(124) 

NC RCB: 3 Centers for Disease Control 

and Prevention e St. Luke’s 

Hospital 

Lee et al. (125) Vacinação de adultos: 

13.539,39/ QALY; Reforço a 

cada 10 anos: 

14.770,25/QALY  

NC Agency for Healthcare 

Research and Quality, 

National Immunization 

Program, Centers for Disease 

Control e Prevention 

Association of Teachers of 

Preventive Medicine 

Lee et al. (144) Vacinação de adultos: 

8.796,50/QALY. Reforço a 

cada 10 anos: 10.919,79 

/QALY  

Vacinação de adultos: 

31.919,79 /QALY. Reforço a 

cada 10 anos: 

40.949,25/QALY 

Agency for Healthcare 

Research and Quality, 

Department of Health and 

Human Services (Estados 

Unidos) 

Coudeville et 

al. (126) 

Cost-saving NC Sanofi-Pasteur 

Westra et al. 

(134) 

Cost-saving Cocooning: 6.234,84/QALY; 

Vacinação de gestantes: 

4.743,90/QALY 

GlaxoSmithKline 

de Vries et al. 

(135) 

5.988,16/QALY e 

8.635,27/QALY (para a 

duração da proteção após a 

vacinação de 8 e 15 anos, 

respectivamente) 

NC GlaxoSmithKline 
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Quadro 6 – Continuação. 

 Perspectiva  

Estudo Sociedade Sistema de Saúde Patrocinador 

Greer e Fisman 

(140) 

Cost-saving NC Sanofi-Pasteur 

Rozenbaum et 

al. (136) 

Único reforço para 

adolescentes e adultos: 

7.292,58/QALY; Vacinação 

de adolescente + adulto: 

13.022,47/QALY. Reforço a 

cada 10 anos: 21.971,53 

/QALY 

NC NA 

Itatani et al. 

(146) 

Vacinação de adolescentes e 

adultos: 36,24/QALY; 

Vacinação de adolescentes + 

Reforço a cada 10 anos: 

dominated; Vacinação de 

adolescentes e cocooning: 

2.43254/QALY 

Vacinação de adolescentes: 

51,21/QALY; Vacinação de 

adolescentes + reforço a 

cada 10 anos: dominated; 

Vacinação de adolescentes + 

cocooning: 2.496,61/QALY 

NA 

Meregaglia et 

al. (145) 

NC Cocooning: 246.490,46/caso 

evitado  
NA 

Ding et al. 

(128) 

Rede de benefício esperada: 

US$61,25/mãe vacinada 

Rede de benefício esperada 

US$37.25/ mãe vacinada 
Centers for Disease Control 

and Prevention, U.S. Dept. of 

Health and Human Services 

Terranella et al. 

(127) 

Vacinação de gestantes: 

439.708,46/QALY. 

Cocooning: 

2.127.816,28/QALY  

NC GlaxoSmithKline 

Lugnér et al. 

(137) 

Cocooning: 

120.828,15/QALY; Vacinação 

de gestantes: 

171.060,07/QALY. 

NC GlaxoSmithKline 

McGarry et al. 

(129) 

RCEI por taxa de incidência 

(/100.000): 25: 

369.229,63/QALY; 100: 

68.896,32/QALY; 200: 

18.675,26/QALY.  

“resultados similares” Centers for Disease Control 

and Prevention (CDC) 

McGarry et al. 

(130) 

Cost-saving Cost-saving GlaxoSmithKline 

Talbird et al. 

(131) 

NC 2.945,35/caso evitado GlaxoSmithKline 

Fernández-

Canoa et al. 

(25825331) 

NC RCB: Cocooning: 0,4; 

Vacinação de gestantes: 

0,15. 

NA 

Kamiya et al. 

(132) 

Vacinação de adolescentes: 

21.672.785,63/QALY 
Vacinação de adultos: 

28.752.816,66/QALY 

NC NA 
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Quadro 6 – Continuação. 

 Perspectiva  

Estudo Sociedade Sistema de Saúde Patrocinador 

Atkins et al. 

(133) 

NC Vacinação de gestantes: 

116.902,95/QALY; Ambos os 

pais: 835,056,23/QALY 

(antes do parto – vacinação 

de gestantes + coccooning); 

vacinação no pós parto 

(Cocooning): dominated; 

Vacinação de adultos: 

dominated  

Notsew Orm Sands 

Foundation (Houston, Texas) 

and Sanofi-Pasteur 

Sartori et al. 

(103) 

17.17,25/AVS 17.237,13/AVS Ministério da saúde, Brasil e 

Organização Pan-americana de 

Saúde (OPAS) 

van Hoek et al. 

(142) 

NC 60.619,60/QALY National Institute for Health 

Research Health Protection 

Research Unit 

1
 Valores ajustados para dólares (US$) de 2016 

NA – não apresentado; NC – não considerado; RCEI – razão de custo-efetividade 

incremental; RCB – razão de custo benefício; AVS: ano de vida salvo; QALY: anos 

de vida ajustados pela qualidade (quality adjusted life years); DALY: anos de vida 

ajustados por incapacidade (disability adjusted life years). 
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Quadro 7 – Tipo de análise de sensibilidade e parâmetros variados nas avaliações econômicas de vacinação com dTpa 

Estudo Tipo de análise de 

sensibilidade 

Parâmetros variados na análise de sensibilidade Parâmetros que impactaram no resultado 

quando variados 

Edmunds et al. 

(141) 

Univariada e 

probabilística 

Letalidade, subnotificação, taxa de consultas (incidência), duração da proteção, taxa de desconto e 

tempo para os efeitos indiretos 

Duração da proteção  

Scuffham e 

McIntyre (143) 

Univariada e 

multivariada 

Probabilidade de infecção, probabilidade de infecção tendo os pais como fonte, taxa de hospitalização, 

probabilidade de complicações, letalidade em casos complicações, eficácia e cobertura vacinal, DALY, 

expectativa de vida ao nascimento, duração da doença, número de consultas médicas por caso, custo da 

vacina, custo da hospitalização do caso com complicações, custo dos eventos adversos ao tratamento 

com antibiótico, taxa de desconto, número de pais, número de crianças, horizonte temporal  

Probabilidade de infecção, probabilidade 

de complicações e eficácia vacinal 

Purdy et al. 

(121) 

Univariada e 

multivariada 

Cobertura vacinal, incidência da coqueluche, custos diretos e indiretos, taxa de transmissão dos pais 

para os lactentes, complicações, fator de correção para a subnotificação entre crianças, licença de 

profissionais de saúde   

Incidência da coqueluche  

Iskedjian et al. 

(138) 

Univariada, 

multivarida e 

probabilística 

Eficácia e cobertura vacinal, duração da proteção, taxa de desconto, perda de produtividade, taxa de 

emprego, horizonte temporal  

Duração da proteção 

Caro et al 

(122) 

Univariada  Casos não notificados, eficácia vacinal, duração da proteção, custo da vacina, custo da administração da 

vacina, desperdício, frequência de eventos adversos pós-vacinação, custo do caso da coqueluche, 

letalidade, taxa de hospitalização, taxa de encefalite, taxa de desconto   

Casos não-notificados  

Iskedjian et 

al.Canadá 

(139) 

Univariada, 

multivariada e 

probabilística  

Eficácia e cobertura vacinal, taxa de desconto, perda de produtividade, taxa de emprego  - 

Lee et al. (123) Univariada e 

multivariada  

Eficácia, vacinal, custo da consulta da vacinação, custo da administração, incidência da coqueluche, 

risco de eventos adversos pós-vacinação, QALY da doença e dos eventos adversos pós-vacinação, 

transmissão ao lactente (proteção de rebanho)  

Incidência da coqueluche  

Calugar et al. 

(124) 

Probabilística Número de expostos por professional de saúde, incidência da coqueluche entre profissionais de saúde, 

rotatividade dos profissionais, eficácia vacinal, cobertura e custo vacinal e custo de contenção do surto 

Número de expostos por profissional de 

saúde, incidência de coqueluche entre 

profissionais de saúde, rotatividade de 

profissionais 

Lee et al. (125) Univariada e 

multivariada 

Eficácia e preço da vacina, incidência da coqueluche, duração da doença, gravidade da doença e 

proteção de rebanho 

Eficácia e preço da vacina e incidência 

da coqueluche  
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Quadro 7 – Continuação. 

Estudo Tipo de análise de 

sensibilidade 

Parâmetros variados na análise de sensibilidade Parâmetros que impactaram no resultado 

quando variados 

Lee et al. (144) Univariada  Incidência da coqueluche, custo e eficácia da vacina, custo da doença, eventos adversos pós-vacinação, 

utilities da doença, proteção de rebanho e taxa de desconto 

Incidência da coqueluche e custo da 

vacina 

Coudeville et 

al. (126) 

Univariada   Cobertura e eficácia da vacina, incidência da coqueluche taxa de desconto, fonte de infecção para os 

lactentes, letalidade, taxa de sequelas por complicações e custos diretos  

Eficácia vacinal e incidência da 

coqueluche  

Westra et al.  

(134) 

Univariada e 

probabilística  

Eficácia e custo da vacina, custos indiretos perdas de QALYS, fator de correção da subnotificação, 

letalidade entre lactentes, transmissão da mãe ou do pai para o lactente e taxa de transmissão da 

coqueluche   

Fator de correção da subnotificação 

de Vries et al. 

(135) 

Univariada Custo da vacina, QALY, perda de produtividade e taxa de desconto  QALY 

Greer e Fisman 

(140) 

Probabilística Eficácia, cobertura e custo da vacina, probabilidade do professional de saúde ir ao trabalho com 

coqueluche, risco de eventos adversos pós-vacinação  

Custo da vacina, probabilidade do 

professional de saúde ir ao trabalho com 

coqueluche 

Rozenbaum et 

al. (136) 

Univariada Eficácia e custo da vacina, perda de QALY com os casos não notificados e com casos notificados, 

custos indiretos de casos notificados e casos não notificados, custo direto ambulatorial, custo direto do 

tratamento com generalista, perda de QALY entre casos hospitalizados, custos indiretos da 

hospitalização, duração da proteção após a infecção natural, fator de correção da subnotificação  

Eficácia e custo da vacina e perda de 

QALY com os casos não notificados 

Itatani et al. 

(146) 

Univariada Eficácia e custo da vacina, custo da doença, custos dos eventos adversos pós vacinação, utility da 

doença, taxa de desconto, letalidade 

Custo da vacina, custo dos eventos 

adversos pós-vacinação e utility da 

doença 

Meregaglia et 

al. (145) 

Univariada Incidência da doença e custo da vacina Incidência da coqueluche 

Ding et al. 

(128) 

Univariada e 

multivariada 

Eficácia e custo da vacina, incidência da coqueluche em mães, custos não-médicos, proporção de casos 

graves entre mães, custos indiretos por óbito em lactente, letalidade entre lactentes, proporção de 

complicações em lactentes 

Eficácia vacinal, incidência da 

coqueluche em mães 

Terranella et 

al. (127)  

Univariada, 

multivariada e 

probabilística 

Efetividade e cobertura vacinal, efetividade dos anticorpos maternos e nível de subnotificação Cobertura vacinal e nível de 

subnotificação 
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Quadro 7 – Continuação. 

Estudo Tipo de análise de 

sensibilidade 

Parâmetros variados na análise de sensibilidade Parâmetros que impactaram no resultado 

quando variados 

Lugnér et al. 

(137) 

Univariada e 

multivariada 

Fator de correção da subnotificação, letalidade, custo e eficácia da vacina, custos com serviços de 

saúde, duração da doença 

Fator de correção da subnotificação 

McGarry et al.  

(129) 

Univariada e 

probabilística 

Horizonte temporal, eficácia e custo da vacina, duração da proteção, número de casos de encefalopatia, 

letalidade, proporção de casos graves, QALY e duração dos sintomas  

Eficácia vacinal, duração da proteção, 

letalidade, proporção de casos graves, 

QALY, duração dos sintomas 

McGarry et al. 

(130) 

Univariada Incidência da doença, duração da proteção, eficácia, cobertura e custo da vacina, custos médicos e não 

médicos, proporção de encefalopatia, e inclusão de infecções assintomáticas no modelo 
Incidência da doença, duração da 

proteção, eficácia e cobertura da vacinal 

Talbird et al. 

(131) 

Univariada Número de paciente com feridas elegíveis para vacinação com dTpa, taxas de soroconversão, incidência 

da coqueluche, queda de proteção e custo da vacina 

- 

Fernández-

Canoa et al.  

(147) 

Univariada    Taxa de hospitalização, letalidade, proporção de casos com pais como fonte de infecção, efetividade da 

vacina, proteção por anticorpos maternos 

Taxa de hospitalização 

Kamiya et al.  

(132) 

Univariada, 

multivariada e 

probabilística 

Incidência da coqueluche (fator de correção da subnotificação), cobertura, custo e eficácia da vacina, 

queda da imunidade, número de consultas em serviços de saúde, duração da doença 

Incidência da coqueluche (fator de 

correção da subnotificação)  

Atkins et al. 

(133) 

Univariada Custo da vacina e sua administração, taxa de notificação e custos indiretos  - 

Sartori et al. 

(103) 

Univariada e 

multivariada 

Efetividade da vacina, duração da proteção, cobertura e custo da vacina, incidência da coqueluche, taxa 

de hospitalização, letalidade, custo da hospitalização, custo da investigação epidemiológica e taxa de 

desconto 

Efetividade e custo da vacina, incidência 

da doença, letalidade e taxa de desconto 

van Hoek et al. 

(142) 

Probabilística Incidência da coqueluche, hospitalização, custo da doença, letalidade, custo da doença da mãe, taxa de 

desconto, horizonte temporal e custo da vacina  

Incidência do coqueluche 
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4.2. A epidemiologia da coqueluche 

A proporção de casos de coqueluche do ESP entre os casos nacionais variou 

de 7,61% a 40,73% de 2001 a 2015 (Tabela 3). Apresentou tendência de aumento no 

período estudado, com maior proporção nos anos de 2010 e 2011 (36,11% e 40,73%, 

respectivamente), primeiros anos do PCR na rotina diagnóstica de coqueluche no 

ESP.  

 

Tabela 3 – Casos de coqueluche no Estado de São Paulo e Brasil – 2001 a 2015  

Ano ESP – n Brasil - n Proporções de casos de São Paulo - % 

2001 88 882 9,98 

2002 57 749 7,61 

2003 87 1.033 8,42 

2004 114 1.338 8,52 

2005 168 1.266 13,27 

2006 91 790 11,52 

2007 156 867 17,99 

2008 267 1.172 22,78 

2009 144 912 15,79 

2010 182 504 36,11 

2011 916 2.249 40,73 

2012 1.041 5.447 19,11 

2013 1.613 6.470 24,93 

2014 2159 8595 25,12 

2015 552 3061 18,03 

χ
2
   299,09 

P   <0,01 

FONTE: SINAN 

ESP – Estado de São Paulo 
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No ESP, a incidência de coqueluche variou de 0,14 a 0,76 por 100.000 

habitantes, de 2001 a 2010. Um aumento considerável foi observado em 2011, com 

2,20 por 100.000, subindo para 2,48 por 100.000 em 2012, 3,81 por 100.000 em 

2013 e 5,06 por 100.000 em 2014. Em 2015, a incidência caiu para 1,28 por 100.000. 

O Gráfico 2 apresenta a incidência da coqueluche entre todas as faixas etárias, de 

2001 a 2015. A incidência da coqueluche subiu em todas as faixas etárias de 2011 a 

2014.  

 

Gráfico 2 – Incidência da coqueluche por faixa etária, sendo (a) todas as faixas 

etárias e (b) todas as faixas etárias acima de um ano de idade – Estado de São Paulo 

– 2011 a 2014.  

 

Fonte: SINAN, SEADE, IBGE 

 

A Tabela 4 apresenta a cobertura e homogeneidade da vacina pentavalente no 

ESP. Altas coberturas vacinais (≥95%) entre os lactentes foi sustentada durante todo 
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o período estudado, exceto em 2012, quando a cobertura da terceira dose da vacina 

pentavalente chegou a 94% (Tabela 4). A homogeneidade foi menor que 70% em 11 

dos 15 anos avaliados. A mais baixa homogeneidade observada foi de 45,4%, em 

2012. Em 2015, o primeiro ano da vacinação materna com dTpa, a cobertura entre 

gestantes chegou 61% no Estado de São Paulo.  

 

Tabela 4 – Cobertura vacinal e homogeneidade das vacinas pentavalente e 

dTpa no Estado de São Paulo – 2001 a 2015  

 3ª dose de pentavalente 

Ano Cobertura - % Homogeneidade - % 

2001 95,0 66,7 

2002 96,0 75,2 

2003 100,8 71,2 

2004 99,9 69,6 

2005 96,4 64,8 

2006 95,8 65,3 

2007 97,9 67,6 

2008 96,6 58,4 

2009 97,8 71,2 

2010 96,6 62,2 

2011 99,4 70,9 

2012 94,0 45,4 

2013 97,2 61,7 

2014 95,5 65,1 

2015 98,3 69,8 

FONTE: TABNET 
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A Tabela 5 apresenta o status vacinal registrado na notificação (SINAN) dos 

casos confirmados de coqueluche. A proporção de dado indisponível variou de 

16,6% entre os <2 meses a 68,5% entre pessoas com idade ≥20 anos.   
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Tabela 5 – Status vacinal dos casos de coqueluche notificados no Estado de São Paulo – 2007 a 2015 

 Faixa etária 

DTP 

(pentavalente 

ou DTP+HIB) 

<2 meses 2 a <6 meses 6 meses a <1 ano 1 a <5 anos 5 a <10 anos 10 a <20 anos ≥20 anos 

n % n % n % n % n % n % n % 

1 dose 83 4,59 1192 44,98 23 5,26 26 3,05 6 1,63 3 1,00 6 0,89 

2 doses 6 0,33 332 12,53 88 20,14 12 1,41 4 1,08 3 1,00 5 0,74 

3 doses 2 0,11 26 0,98 190 43,48 172 20,16 11 2,98 9 3,01 8 1,19 

3 doses + 1 

booster 

1 0,06 8 0,30 2 0,46 411 48,18 63 17,07 50 16,72 39 5,79 

3 doses + 2 

booster 

24 1,33 8 0,30 - - 22 2,58 184 49,86 127 42,47 81 12,04 

Não vacinado 1392 76,95 536 20,23 22 5,03 10 1,17 - - 4 1,34 73 10,85 

Desconhecido 

ou em branco 

301 16,64 548 20,67 112 25,63 200 23,44 101 27,37 103 34,45 461 68,50 

FONTE: SINAN 
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Todos os casos de óbito por coqueluche notificados entre 2001 e 2015 

ocorreram entre lactentes com idade inferior a um ano (Tabela 6). O número de 

mortes variou de zero em 2002 a 50 em 2013. A maior letalidade observada entre 

lactentes <1 ano de idade foi registrada no ano de 2001 (4,4%). Durante o período de 

baixa incidência (2001 a 2009), a letalidade nessa faixa etária foi de 2,79%, enquanto 

no período de maior incidência (2011 a 2015) foi de 3,65%. 

 

Tabela 6 – Número de óbitos e letalidade entre os casos notificados de 

coqueluche – Estado de São Paulo – 2007 a 2015  

Ano / 

período  

Óbitos 

– n 

<1 ano de 

idade  – n 

Total de 

casos – n 

Letalidade entre 

os casos <1 ano 

de idade - %  

Letalidade 

global - % 

2001 4 73 90 5,48 4,44 

2002 0 46 55 0,00 0,00 

2003 2 77 86 2,60 2,33 

2004 4 99 115 4,04 3,48 

2005 1 116 170 0,86 0,59 

2006 3 72 96 4,17 3,13 

2007 4 127 156 3,15 2,56 

2008 6 214 267 2,80 2,25 

2009 2 107 144 1,87 1,39 

2010 7 156 182 4,49 3,85 

2011 26 718 916 3,62 2,84 

2012 22 755 1041 2,91 2,11 

2013 50 1079 1613 4,63 3,10 

2014 45 1359 2159 3,31 2,08 

2015 11 339 552 3,24 1,99 

Período de 

baixa 

incidência  

(2001-2009) 

26 931 1179 2,79 2,21 

Período 

epidêmico 

(2011-2015) 

161 4406 6463 3,65 2,49 

FONTE: SINAN 

NOTA: Todos os óbitos aconteceram entre lactentes com <1 ano de idade 
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A Tabela 7 apresenta o números e proporções de casos de coqueluche por 

faixa etária de 2001 a 2015. Lactentes com idade inferior a 1 ano foi a faixa etária 

mais acometida durante todo o período estudado. Eles representaram 85,7% de todos 

os casos em 2010. Essa proporção caiu para 78,4% em 2011 e continuou caindo nos 

anos subsequentes: 72,5% em 2012, 66,9% em 2013, 63,0 em 2014 e 61,4 em 2015. 

A proporção de casos entre lactentes <1 ano de idade apresentaram uma tendência de 

queda significativa (Tabela Q, χ
2 

= 148.24, p<0.01), com crescimento significativo 

na proporção de casos notificados nas faixas etárias mais velhas (1 a 4, 5 a 10 e 20 

anos, χ
2 

= 68,20; 63,05; e 14,22; respectivamente, p<0.01). 

Conforme apresentado na Tabela 8, entre os lactentes <1 ano de idade, a 

proporção de casos com idade de <2 meses e de 2 a <5 meses representaram 90% ou 

mais de todos os casos de lactente com idade <1 ano, durante quase todo o período 

estudado (exceto nos anos de 2012 e 2015), com variações, mas sem tendência 

significativa. No entanto, uma tendência de crescimento foi observada na faixa etária 

de 6 a 11 meses (χ
2 

= 12.03, p<0.01).  
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Tabela 7 – Número e proporção de casos confirmados de coqueluche, distribuídos por faixa etária – Estado de São Paulo – 2001 a 2015. 

Ano <1 ano % 1 a <5 anos % 5 a <10 anos % 10 a <20 anos % ≥20 anos % Total % 

2001 73 (81,11) 6 (6,67) 3 (3,33) 4 (4,44) 4 (4,44) 90 (100) 

2002 46 (83,64) 3 (5,45) - - 2 (3,64) 4 (7,27) 55 (100) 

2003 77 (89,53) 4 (4,65) 1 (1,16) 2 (2,33) 2 (2,33) 86 (100) 

2004 99 (86,09) 7 (6,09) 2 (1,74) 2 (1,74) 5 (4,35) 115 (100) 

2005 116 (68,24) 6 (3,53) 8 (4,71) 17 (10,00) 23 (13,53) 170 (100) 

2006 72 (75,00) 8 (8,33) 2 (2,08) 6 (6,25) 8 (8,33) 96 (100) 

2007 518 (80,31) 38 (5,89) 13 (2,02) 23 (3,57) 53 (8,22) 645 (100) 

2008 214 (80,15) 22 (8,24) 4 (1,50) 10 (3,75) 17 (6,37) 267 (100) 

2009 107 (74,31) 12  (8,33) 2 (1,39) 6 (4,17) 17 (11,81) 144 (100) 

2010 156 (85,71) 7 (3,85) 4 (2,20) 2 (1,10) 13 (7,14) 182 (100) 

2011 718 (78,38) 67 (7,31) 21 (2,29) 35 (3,82) 75 (8,19) 916 (100) 

2012 755 (72,53) 135 (12,97) 27 (2,59) 44 (4,23) 80 (7,68) 1041 (100) 

2013 1079 (66,89) 231 (14,32) 90 (5,58) 68 (4,22) 145 (8,99) 1613 (100) 

2014 1359 (62,95) 282 (13,06) 163 (7,55) 98 (4,54) 257 (11,90) 2159 (100) 

2015 339 (61,41) 77 (13,95) 51 (9,24) 29 (5,25) 56 (10,14) 552 (100) 

χ
2
  148,24  68,20  63,05  0,31  14,22   

P  <0,01  <0,01  <0,01  0,57  <0,01   

FONTE: SINAN 
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Tabela 8 – Número e proporção de casos de coqueluche com idade <1 ano, 

distribuídos por faixa etária – Estado de São Paulo – 2001 a 2015 

Ano <2 

meses  

% 2 a <6 

meses  

% 6 meses a 

<1 ano to 

<1 year-old 

% Total % 

2001 28 (38,36) 40 (54,79) 5 (6,85) 73 (100) 

2002 18 (39,13) 26 (56,52) 2 (4,35) 46 (100) 

2003 28 (36,36) 47 (61,04) 2 (2,60) 77 (100) 

2004 37 (37,37) 57 (57,58) 5 (5,05) 99 (100) 

2005 45 (38,79) 65 (56,03) 6 (5,17) 116 (100) 

2006 35 (48,61) 35 (48,61) 2 (2,78) 72 (100) 

2007 48 (37,80) 71 (55,91) 8 (6,30) 127 (100) 

2008 88 (41,12) 111 (51,87) 15 (7,01) 214 (100) 

2009 43 (40,19) 60 (56,07) 4 (3,74) 107 (100) 

2010 61 (39,10) 81 (51,92) 14 (8,97) 156 (100) 

2011 249 (34,68) 410 (57,10) 59 (8,22) 718 (100) 

2012 295 (39,07) 376 (49,80) 84 (11,13) 755 (100) 

2013 400 (37,07) 588 (54,49) 91 (8,43) 1079 (100) 

2014 509 (37,45) 736 (54,16) 114 (8,39) 1359 (100) 

2015 105 (30,97) 195 (57,52) 39 (11,50) 339 (100) 

χ
2
  2,31  0,22  12,03   

P  0,13  0,64  <0,01   

FONTE: SINAN 

 

A Tabela 9 apresenta a distribuição de casos suspeitos e confirmados por 

critério de confirmação, de 2007 a 2015. A taxa de confirmação laboratorial entre os 

casos confirmados cresceu entre 2007 e 2015 (χ2 = 9.50, p<0.01). Essa taxa cresceu 

de 62,5% em 2009 para 83,97% em 2010, o primeiro ano após a introdução do PCR 

como ferramenta diagnóstica. No entanto, a proporção de todos os casos confirmados 

entre os casos suspeitos apresentou tendência de queda ao longo dos anos (χ2 = 

181.25, p<0.01). O ano de 2015 apresentou a mais baixa proporção de casos 

confirmados entre os casos suspeitos. 
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Tabela 9 – Casos suspeitos e confirmados de coqueluche distribuídos por critério de confirmação – Estado de São Paulo – 2007 a 

2015 

 Casos confirmados     

Ano Critério clínico ou 

clínico-epidemiógico 

Critério 

laboratorial  

Total Casos 

suspeitos  

% de confirmados 

entre os casos 

suspeitos 

% de confirmação 

laboratorial entre os 

casos confirmados 

2007 68 88 156 645 24.19 56,41 

2008 99 168 267 1111 24.03 62,92 

2009 54 90 144 641 22.46 62,50 

2010 31 151 182 692 26.30 83.97 

2011 119 797 916 2787 32.87 87,01 

2012 168 873 1041 4962 21.00 83,86 

2013 304 1309 1613 7801 20.68 81,15 

2014 434 1725 2159 10258 21.05 79,89 

2015 183 369 552 4385 12.59 66,84 

χ
2
     181.25 9.5 

p     <0.01 <0.01 

FONTE: SINAN 
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4.3. A Utilização dos serviços de saúde associados à coqueluche - 

Assistência ambulatorial e hospitalar dos casos suspeitos de 

coqueluche em adultos atendidos no Instituto de Infectologia 

Emílio Ribas de 2010 a 2014 

 

Foram atendidos 36 casos suspeitos de coqueluche com idade entre 20 e 40 

anos no Instituto de Infectologia Emílio Ribas entre 2010 e 2014. O Gráfico 3 

apresenta os casos distribuídos por data de início dos sintomas. A Tabela 10 

apresenta os dados sociodemográficos dos casos. Há um predomínio da raça branca e 

sexo feminino. Todos os casos residiam na Região Metropolitana de São Paulo, 

sendo que 23 (63,89%) residiam no Município de São Paulo.  

 

Gráfico 3 – Casos suspeitos de coqueluche com idade de 20 a <40 anos, atendidos no 

Instituto de Infectologia Emílio Ribas, distribuídos por ano de início dos sintomas –

2010 a 2014 
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Tabela 10 – Dados sociodemográficos dos casos suspeitos de coqueluche 

atendidos no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, com idade de 

20 a <40 anos de idade – 2010 a 2014. N: 36 

 Resultados 

Variável n % 

Raça/cor    

Branco 23 63,89 

Pardo 7 19,44 

Asiático 1 2,78 

Ignorado 5 13,89 

Sexo   

Feminino  24 66,67 

Masculino 12 33,33 

Idade em anos   

20 a <25 8 22,22 

25 a <30  8 22,22 

30 a <35 12 33,33 

35 a <40 8 22,22 

Escolaridade – n (%)   

Analfabeto - - 

1ª a 4ª série - - 

4ª série completa 1 8,33 

5ª a 8ª série 2 5,56 

8ª série completa 1 2,78 

Ensino médio incompleto - - 

Ensino médio completo 6 16,67 

Ensino superior incompleto 4 11,11 

Superior completo 9 25,00 

Ignorado 13 36,11 

Total – n (%) 36 100 
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O exame de cultura e PCR foi realizado em 35 (97,22%) casos. O PCR e a 

cultura foram positivos em 7 (19,44%) e 4 (11,11%) pacientes, respectivamente. 

Entre todos os casos, 3 (8,33%) foram hospitalizados. Nenhum dos casos 

hospitalizados apresentou PCR ou cultura positivos. A Tabela 11 apresenta os sinais 

e sintomas apresentados pelos casos. Nenhum dos casos apresentou complicações. 
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Tabela 11 – Sinais e sintomas dos casos suspeitos de coqueluche atendidos no 

IIER, com idade de 20 a <40 anos de idade, estratificados entre 

casos hospitalizados (N: 3), não hospitalizados (N: 33) e com exame 

de PCR positivo (N: 7) – 2010 a 2014 

 Hospitalizados Não hospitalizados PCR positivo Total 

Sinais e 

sintomas 

N % N % N % N % 

Tosse 3 100 28 84,85 6 85,71 31 86,11 

Tosse 

paroxística 

3 100 11 33,33 4 57,14 14 38,89 

Febre 3 100 11 33,33 1 14,29 14 38,89 

Vômitos 1 33,33 6 18,18 1 14,29 7 19,44 

Respiração 

ruidosa 

- - 6 18,18 1 14,29 6 16,67 

Apneia - - 6 18,18 2 28,57 6 16,67 

Dispneia - - 3 9,09 2 28,57 3 8,33 

Cianose - - 3 9,09 1 14,29 3 8,33 

Coriza  - - 2 6,06   2 5,56 

Dor torácica - - 1 3,03   1 2,78 

Mal estar - - 1 3,03   1 2,78 

Sudorese  1 33,33 - -   1 2,78 

Diarreia - - 1 3,03   1 2,78 

Total 3 100 33 100 7 100 36 100 

 

Como apresentado na Tabela 12, um terço dos casos já haviam passado em 

serviço de saúde antes de procurar o IIER e um quarto passou por consulta de retorno 

em ambulatório.   
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Tabela 12 – Passagens por consultas, no IIER ou antes, por casos suspeitos de 

coqueluche – 2010 a 2014. N:36 

Parâmetros Resultados 

Passaram por consulta prévia – n (%) 12 (33,33) 

Mediana de consultas prévias (min – max)  1 (1 – 4) 

Mediana de consultas no PS-IIER 1 (1 – 2) 

Passaram por consulta ambulatorial posterior no IIER 9 (25,00) 

Mediana de consultas ambulatoriais posteriores no 

IIER 

1 (1 – 3) 

IIER – Instituto de Infectologia Emílio Ribas.  

 

Ao avaliar todos os exames registrados, realizados dentro e fora do IIER, viu-

se que 15 (41,67%) pacientes realizaram algum exame laboratorial. Entre esses 

pacientes, foi realizado, em média, um hemograma por paciente (Tabela 13). Viu-se 

também que 15 (41,67%) pacientes realizaram algum exame radiológico. Entre esses 

pacientes, foi realizado, em média, 1,13 radiografias de tórax por paciente (Tabela 

14).  
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Tabela 13 – Média de exames laboratoriais por casos suspeito de coqueluche, 

entre aqueles que realizaram algum exame laboratorial (N:15), 

Instituto de Infectologia Emílio Ribas – 2010 a 2014 

Exame laboratorial  Média de exame por paciente Mínimo – máximo 

Hemograma 1,00  0 – 3 

Sódio sérico 0,47 0 – 3 

Potássio sérico 0,47 0 – 3 

Ureia sérica 0,47 0 – 3 

Creatinina sérica 0,47 0 – 3 

BAAR no escarro 0,27 0 – 2 

TGO sérica 0,20 0 – 3 

TGP sérica 0,20 0 – 3 

Proteína C Reativa 0,27 0 – 1 

Anti-HIV 0,20 0 – 1 

BAAR – bacilo álcool-ácido resistente; TGO – aspartato aminotransferase; TGP – 

alanino aminotransferase   

 

Tabela 14 – Média de exames radiológicos por caso suspeito de coqueluche, 

entre aqueles que realizaram algum exame radiológico (N:15), 

Instituto de Infectologia Emílio Ribas – 2010 a 2014 

Exame radiológico  Média Mínimo – máximo 

Radiografia de Tórax 1,13 1 – 2 

Radiografia de seios da face 0,27 0 – 1 

Tomografia computadorizada de 

tórax 

0,20  0 – 1  

 

A Tabela 15 apresenta as frequências de medicações prescritas ou receitadas 

entre os casos suspeitos de coqueluche, no IIER ou em serviços prévios. O 

antibiótico foi o tipo de medicação mais frequentemente prescrita (64%). Menos de 

15% dos pacientes receberam medicação parenteral em hospital e um terço foi 

dispensado com receita de medicação sintomática, anti-histamínico ou corticoide.  
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Tabela 15 – Medicações prescritas ou receitadas para os casos suspeitos de 

coqueluche, Instituto de Infectologia Emílio Ribas – 2010 a 2014 

Medicações n % 

Medicações IV/IM prescritas no IIER 5 13,89 

Hidrocortisona  3  

Dipirona 2  

Cetoprofeno  1  

Medicações VO prescritas no IIER 1 2,78 

Cetoprofeno  1 2,78 

Medicações inalatórias prescritas no IIER 4 11,11 

Antibiótico prescrito ou receitado 23 63,89 

Azitromicina 5 13,89 

Claritromicina 11 30,56 

Eritromicina 3 8,33 

Amoxicilina 3 8,33 

Levofloxacina 3 8,33 

Receitadas medicações VO 12 33,33 

Anti-histamínico 6 16,67 

Fenoxifenadina 2 5,56 

Hidroxizine 1 2,78 

Loratadina 1 2,78 

Prednisona 8 22,22 

Omeprazol 2 5,58 

Bromoprida 1 2,78 

Total 36 100 

 

4.4. Avaliação de custo-efetividade da introdução da vacina dTpa no 

calendário de imunização de adultos  

 

4.4.1. Parâmetros usados no modelo  

 

4.4.1.1. Estimativas demográficas 

A Tabela 16 apresenta os nascidos vivos em 2015 no Brasil, conforme o 

SINASC e a população estimada em 2015 com idade entre 20 e <40 anos de idade.  
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Tabela 16 – População entre <1 ano e de 20 a 40 anos de idade no Brasil – 2015 

Idade em anos  População Fonte de informação 

< 1 3.017.668 SINASC 

20 a <40 67.726.893 IBGE 

SINASC – Sistema de informação sobre nascidos vivos, IBGE – Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística. 

 

4.4.1.2. Estimativa de incidência de coqueluche entre <1 ano 

A Tabela 17 apresenta as incidências entre lactentes <1 ano de idade usadas 

no modelo. O ano de 2015 registrou incidência de 53,85/100.000. As incidências 

registradas nos anos de 2014 e 2002 serão usadas na análise de sensibilidade, pois 

esses anos registraram, respectivamente, a maior e menor incidência desde 2001.  

 

Tabela 17 – Incidência de coqueluche entre lactentes <1 ano de idade no Estado 

de São Paulo – 2015, 2014, 2002 

Idade em anos  Casos confirmados  População <1 

ano no ESP 

Incidência 

(/100.000) 

2015 339 629.537 53,85 

2014 1.359 625.687 217,20 

2002 46 623.302 7,38 

Fonte: SINAN, SINASC 

ESP – Estado de São Paulo 
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4.4.1.3. Proporção de sintomáticos e de sintomáticos que procuram 

serviço de saúde 

A Tabela 18 apresenta os parâmetros usados para calcular a proporção de 

casos sintomáticos que procuram serviço de saúde. Chegou-se à estimativa de que 

1,98% dos casos sintáticos procuraria o serviço de saúde.  

 

Tabela 18 – Parâmetros usados para estimar a proporção de casos de coqueluche 

com idade de 20 a <40 ano, sintomáticos, que procuram serviço de 

saúde 

Parâmetros (idade de 20 a <40 anos de idade) Resultado Fonte 

Número estimado de infectados no Brasil em 2015 - 

n 

37.682 Modelo 

Proporção dos casos de coqueluche que são do 

Estado de São Paulo em 2015 - % 

17,90 SINAN 

Número estimado de infectados no ESP em 2015 - n 30.254  

Proporção de sintomáticos entre os infectados pela 

Bordetella pertussis - % 

10 (24) 

Número estimado de sintomáticos no ESP em 2015 - 

n 

3.025  

Casos hospitalizados no ESP - n 5 SINAN-SP 

Proporção de hospitalização entre os casos 

sintomáticos que procuram serviço de Saúde - % 

8,33 Estudo 

realizado no 

IIER 

Casos sintomáticos que procuram serviços de saúde 

no ESP  

60  

Proporção de casos sintomáticos que procuram 

serviço de saúde 

8,89%  

ESP – Estado de São Paulo; SINAN – Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação; SINAN-SP – SINAN, dados do Estado de São Paulo; IIER – Instituto 

de Infectologia Emílio Ribas.  
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4.4.1.4. Estimativas de hospitalização 

A Tabela 19 apresenta os registros de hospitalização registrados no SIH/SUS 

e no SINAN-SP. Foram registradas no SIH/SUS de 2015, 278 e uma hospitalizações 

entre os lactentes <1 ano e 20 a <40 anos de idade, respectivamente, no ESP. No 

mesmo ano, o SINAN-SP apresentou 261 hospitalizações registradas entre os casos 

confirmados de coqueluche em crianças menores de 1 ano de idade e 5 

hospitalizações entre pessoas com 20 a <40 anos de idade.  

O total de hospitalizações registrados pelo SIH/SUS do ESP e pelo SINAN-

SP foram 278 e 261, respectivamente. Por serem próximos os registros de 

hospitalizações das duas bases de dados, e pelo SINAN-SP ter a notificação de casos 

não hospitalizados, optou-se por usar a base de dados SINAN-SP para calcular a taxa 

de hospitalização entre os <1 ano de idade (Tabela 19). A taxa de hospitalização 

entre os casos com 20 a <40 anos de idade foram retiradas do estudo realizado no 

IIER (8,33%).  

 

Tabela 19 – Número total de hospitalizações por coqueluche registrados no 

SIH/SUS e SINAN-SP e taxa de hospitalização extraída do SINAN-

SP, entre lactentes <1 ano de idade e adultos entre 20 e <40 anos. 

Estado de São Paulo – 2015 

  SINAN-SP 

Faixa 

etária 

SIH/SUS 

- ESP 

Casos 

confirmados 

Casos confirmados 

hospitalizados 

Taxa de 

hospitalização (%) 

<1 ano 278 339 261 76,99 

20 a <40 

anos 

1 35 5 14,29 

FONTE: SIH/SUS, SINAN 
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4.4.1.5. Estimativas de letalidade 

Em 2015, foram registrados 10 óbitos por coqueluche entre menores de 1 ano, 

no SIM. Já o SINAN-SP apresenta 13 óbitos registrados pela mesma doença. Assim 

sendo, considerou-se os dados do SINAN-SP como fonte de parâmetro para o 

modelo. Não foram registrados óbitos entre os casos com idade de 20 a <40 anos, 

tanto no SIM quanto no SINAN-SP 

Considerando que 261 crianças foram hospitalizadas e que todos os casos que 

evoluíram para o óbito foram hospitalizados, a letalidade entre os casos 

hospitalizados seria de 4,98% (Tabela 20).  

 

Tabela 20 – Número total de óbitos por coqueluche registrados no SIM e 

SINAN-SP e taxa de letalidade entre os casos hospitalizados 

extraída do SINAN-SP, entre lactentes <1 ano de idade. Estado São 

Paulo – 2015  

  SINAN-SP 

Faixa 

etária 

SIM-SP Casos 

hospitalizados  

Óbitos por 

coqueluche 

Taxa de letalidade entre os 

hospitalizados (%) 

<1 ano 10 261 13 4,98 

FONTE: SIM, SINAN 
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4.4.1.6. Custos médicos diretos 

 

4.4.1.6.1. Custo da assistência ambulatorial   

As Tabelas 21 e 22 apresentam, respectivamente, os custos dos componentes 

da assistencia ambulatorial do adulto e do lactente. O caso de coqueluche com idade 

de 20 a <40 anos tem custo da assistência ambulatorial estimado em R$37,48, 

enquanto a assistência ambulatorial do lactente tem o custo de R$38,05. 

 

Tabela 21 – Valores da assistência ambulatorial e de seus componentes 

(consultas médicas e exames complementares), para casos de 

coqueluche com idade de 20 a <40 anos, em Reais (R$). Brasil – 

2015  

Parâmetros Quantidade - n Valor unitário 

– R$ 

Valor total – 

R$ 

Fonte de 

informação 

Consulta 

médica  

2 11,00 22,00 SIGTAP 

Rx de torax 1 9,50 9,50 SIGTAP 

Hemograma 1 4,11 4,11 SIGTAP 

Azitromicina 

500 

1 0,38 0,38 BPS 

Azitromicina 

250 

4 0,37 1,49 BPS 

Custo 

assistência 

ambulatorial 

  37,48  

SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, medicamentos e 

OPM do SUS; BPS - Banco de Preços 
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Tabela 22 – Valores da assistência ambulatorial e de seus componentes 

(consultas médicas e exames complementares), para casos de 

coqueluche menores de um ano de idade, em Reais (R$). Brasil – 

2015  

Parâmetros Quantidade - n Valor unitário 

– R$ 

Valor total – 

R$ 

Fonte de 

informação 

Consulta 

médica  

2 11,00 22,00 SIGTAP 

Rx de torax 1 9,50 9,50 SIGTAP 

Hemograma 1 4,11 4,11 SIGTAP 

Azitromicina 

pó para 

suspensão oral 

600mg/frasco 

1 2,44 2,44 BPS 

Custo 

assistência 

ambulatorial 

  38,05  

SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, medicamentos e 

OPM do SUS; BPS - Banco de Preços 

 

4.4.1.6.2. Custo da assistência hospitalar  

Os custos da hospitalização por coqueluche entre os casos menores de um ano 

de idade retirados do SIH/SUS, variaram de R$47,27 a R$27.070,59. A mediana de 

custo foi de R$ (Tabela 23). Considerando, que o custo de 2 consultas médicas, 

radiografia de tórax, hemograma e tratamento com azitromicina nessa faixa etária 

equivale a R$38,05 reais, o custo da assistência a um caso de coqueluche 

hospitalizado menor de um ano de idade equivale a R$965,83 em 2015. 

  



 

 

141 

 

Tabela 23 – Valores da hospitalização e da assistência ao caso de coqueluche 

hospitalizado menor de um ano de idade, em Reais (R$). Brasil – 

2015  

Parâmetros Mediana Percentil 10% Percentil 90% Fonte de 

informação 

Custo da 

hospitalização   

927,78 865,91 1.438,06 SIH/SUS 

Custo da assistência 

ao caso hospitalizado  

965,83 903,96 1.476,11 SIH/SUS, 

SIGTAP, BPS 

SIH/SUS – Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde; 

Sistema de Informação de SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de 

Procedimentos, medicamentos e OPM do SUS; BPS - Banco de Preços. 

 

Já os custos da hospitalização por coqueluche entre pessoas com idade de 20 

a <40 anos retirados do SIH/SUS, variaram de R$1077,48 a R$44,22, com mediana 

de R$890,11 (Tabela 24). Considerando, que o custo de 2 consultas médicas, 

radiografia de tórax, hemograma e tratamento com azitromicina entre adultos 

equivale a 37,48 reais, o custo da assistência a um caso de coqueluche hospitalizado 

com idade de 20 a <40 anos equivale a R$927,59 em 2015.  

 

Tabela 24 – Valores da hospitalização e da assistência ao caso de coqueluche 

hospitalizado com idade de 20 a <40 anos, em Reais (R$). Brasil – 

2015  

Parâmetros Mediana Percentil 10% Percentil 90% Fonte de 

informação 

Custo da 

hospitalização   

890,11 214,70 1.077,26 SIH/SUS 

Custo da assistência 

ao caso hospitalizado  

927,59 252,18  1.114,74 SIH/SUS, 

SIGTAP, BPS 

SIH/SUS – Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde; 

Sistema de Informação de SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de 

Procedimentos, medicamentos e OPM do SUS; BPS - Banco de Preços. 
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4.4.1.6.3. Custo da investigação laboratorial para o diagnóstico específico 

de coqueluche 

A Tabela 25 apresenta os parâmetros usados para o cálculo da estimativa de 

custo do diagnóstico laboratorial do caso de coqueluche menor de um ano de idade e 

com idade de 20 a <40 anos. O custo para o diagnóstico laboratorial foi estimado em 

R$32,73 para o caso menor de um ano de idade e R$28,62 para o caso com idade de 

20 a <40 anos de idade. 
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Tabela 25 – Parâmetros usados para estimar o custo do diagnóstico laboratorial 

de um caso de coqueluche com idade de 20 a <40 anos – 2015 

 Faixa etária   

Parâmetros  <1 ano 20 a <40 anos Fonte 

Custo do PCR – R$ 100,00 100,00 IAL 

Custo da cultura – R$ 10,00 10,00 IAL 

Proporção dos casos de coqueluche do 

Brasil que é do ESP, MG e PR - % 

33,69 40,09 SINAN 

Proporção dos casos de coqueluche do 

Brasil que é dos demais estados (exceto 

ESP) - % 

66,31 59,91 SINAN 

Proporção de casos que foram 

confirmados laboratorialmente - %  

74,92 57,14 SINAN-SP 

Custo do diagnóstico laboratorial  32,73 28,62  

Custo do diagnóstico laboratorial com 

PCR em todo o Brasil 

82,65 62,85  

ESP – Estado de São Paulo; IAL – Instituto Adolfo Lutz; SINAN – Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação; SINAN-SP – SINAN, dados do Estado de 

São Paulo.  

 

1.4.6.5.  Custo da investigação epidemiológica de comunicantes 

A Tabela 26 apresenta os parâmetros usados para o cálculo da estimativa de 

custo da investigação epidemiológica desencadeada por caso de coqueluche menor 

de um ano de idade e com idade de 20 a <40 anos. O custo estimado seria de 

R$52,93 e R$65,78 para o caso menor de um ano e o caso com idade de 20 a <40 
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anos, respectivamente, considerando que apenas o ESP, MG e PR tem PCR 

disponível para o diagnóstico. Ao considerar PCR disponível para todo o Brasil, este 

custo passa para R$127,23 e R$139,25 para o caso menor de um ano e caso com 

idade de 20 a <40 anos, respectivamente.  
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Tabela 26 – Parâmetros usados para estimar o custo da investigação 

epidemiológica desencadeada por um caso de coqueluche com idade 

de 20 a <40 anos – 2015 

 Faixa etária  

Parâmetros  <1 ano 20 a <40 anos Fonte 

Custo da visita de investigação 

epidemiológica – R$ 

1,75 1,75 (118) 

Proporção dos casos de coqueluche do 

Brasil que é do ESP, MG e PR - % 

33,69 40,09 SINAN 

Proporção dos casos de coqueluche do 

Brasil que é dos demais estados (exceto 

ESP) - % 

66,31 59,91 SINAN 

Proporção de casos com investigação de 

comunicantes - % 

70,92 77,14 SINAN-SP 

Média de comunicantes sintomáticos por 

investigação 

1,58 1,59 SINAN-SP 

Custo do PCR - R$ 10,00 10,00 IAL 

Custo da cultura - R$ 100,00 100,00 IAL 

Custo da quimioprofilaxia - R$ 2,44 1,87 BPS 

Custo da investigação epidemiológica por 

caso de coqueluche - R$ 

52,93 65,07  

Custo da investigação epidemiológica por 

caso de coqueluche, considerando PCR + 

cultura para todo o Brasil - R$ 

127,23 138,55  

ESP – Estado de São Paulo; SINAN – Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação; SINAN-SP – SINAN, dados do Estado de São Paulo; BPS - Banco de 

Preços 
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4.4.1.7. Consolidação dos parâmetros 

A Tabela 27 apresenta o resumo dos parâmetros da vacina, as estimativas 

demográficas, epidemiológicas e de custos utilizados no modelo de avaliação de 

custo-efetividade da introdução da vacina dTpa em adultos no Brasil. 

 

Tabela 27 – Parâmetros usados no modelo para avaliação de custo-efetividade 

da vacinação com dTpa em adultos. Brasil – 2015 

 Base Análise de 

sensibilidade 

Fonte 

População    

<1 ano – n 3.017.668  SINASC 

20 a <40 anos - n 67.726.893  IBGE 

    

Probabilidade de 

transmissão 

   

<1 ano – /100.000 53,85 7,38 – 217,20  SINAN-SP 

    

Sintomáticos entre os 

infectados (20 a <40 anos)  

   

<1 ano - % 100 -  

20 a <40 anos - % 10 4,5 a 20 (24) 

Sintomáticos que acessam 

serviços saúde (20 a <40 

anos) - % 

8,89  SINAN, IIER, 

valores assumidos 

    

Letalidade (caso 

hospitalizado) 

   

<1 ano - % 4,98  SINAN 

20 a <40 anos - %  -   

Casos ambulatoriais    

<1 ano - % 23,01  SINAN 

20 a <40 anos - %  91,67  SINAN 

    

Casos hospitalizados     

<1 ano - % 76,99 100 SINAN 

20 a <40 anos - %  8,33  IIER 
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Tabela 27 – Continuação 

 Base Análise de 

sensibilidade 

Fonte 

Expectativa de vida em 2015 75,5  IBGE 

    

Custos diretos (R$ de 2015)    

<1 ano    

Assistência ambulatorial 38,05  SIGTAP, BPS 

Assistência hospitalar  965,83 903,96 – 1476,11 SIGTAP, BPS, 

SIH 

Diagnóstico laboratorial 32,73 82,65 SINAN, IAL 

Investigação epidemiológica  52,93 127,23 SINAN, IAL, 

valores assumidos 

20 a <40 anos     

Custos diretos (R$ de 2015)    

Assistência ambulatorial 37,48  SIGTAP, BPS 

Assistência hospitalar  927,59 252,18 – 1114,74 SIGTAP, BPS, 

SIH 

Diagnóstico laboratorial 28,62 62,85 SINAN, IAL 

Investigação epidemiológica  65,07 138,55 SINAN, IAL, 

valores assumidos 

Dados da vacina    

Cobertura vacina - % 40,00 20 – 80 Valores assumidos 

Efetividade - % 75,00 -  

Custo da vacina - R$ de 2015 21,72  DVImuni/CVE 

Custo da aplicação - R$ de 

2015 

4,64  (103) 

Taxa de desperdício  5%   
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4.4.2. Análise do modelo: caso-base  

Na ausência do programa de vacinação de adultos aos 20 anos de idade com 

dTpa, ocorreriam 414.504 infecções entre adultos, sendo 41.450 sintomáticos e 3.687 

procurariam serviço de saúde, em 10 anos. Entre os lactentes, tal situação resultaria 

em 17.875 casos de coqueluche e 685 óbitos (Tabela 28).  

Na estratégia de vacinação de adultos com dTpa, ocorreriam 279.169 

infecções entre adultos em 10 anos, sendo 27.917 sintomáticos e 2.483 procurariam 

serviços de saúde. Com esta estratégia de vacinação, ocorreriam 12.108 casos de 

coqueluche entre lactentes em 10 anos, correspondendo a redução de 47,6% no 

número de casos. Ocorreriam 464 óbitos, o que corresponde a uma redução de 32,3% 

no número de mortes e 16.363 anos de vida salvos (Tabela 28).  
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Tabela 28 – Estimativas de impacto da vacinação de adultos aos 20 anos de 

idade com dTpa na epidemiologia da coqueluche no Brasil, na 

população menor de um ano e de 20 a <40 anos de idade, na 

perspectiva do sistema de saúde, no ano base de 2015 

Variável Estratégia atual
1
 Vacinação de 

adultos
2
 

N° total de infectados entre adultos 414.504 279.169 

N° total de infecções evitadas em adultos   135.335 

N° total de adultos sintomáticos 41.450 27.917 

N° total de casos sintomáticos em adultos 

evitados  

 13.533 

N° total de adultos que procurariam 

serviço de saúde 

3.687 2.483 

N° total de adultos que deixariam de 

procurar serviço de saúde 

 1.204 

N° total de lactentes com coqueluche 17.875 12.108 

N° total de casos evitados em lactentes   5.767 

N° total de óbitos de lactentes 685 464 

N° total de óbitos evitados  221 
1 

Estratégia atual: não vacinação de adultos com dTpa. 
2 

Dose de dTpa aos 20 anos de idade, assumindo cobertura vacinal de 40%,, 

efetividade de 75 e efeito rebanho sobre a população menore de um ano de idade.  

 

A incidência da doença entre adultos e lactentes em 10 anos é representada na 

Gráfico 4 e Gráfico 5, respectivamente. São consideradas a ausência de vacinação 

(cobertura vacinal = 0%), cobertura vacinal do caso base (40%) e as coberturas da 

análise de sensibilidade (20 e 80%).  

  



 

 

150 

 

Gráfico 4 – Incidência de coqueluche entre adultos com idade de 20 a <40, no Brasil, 

em um período de 10 anos, considerando a ausência de vacinação e vacinação de 

adultos com dTpa aos 20 anos de idade, com coberturas vacinais de 20, 40 e 80% 

 

 

Gráfico 5 – Incidência de coqueluche entre lactentes menores de um ano de idade, no 

Brasil, em um período de 10 anos, considerando a ausência de vacinação e vacinação 

de adultos com dTpa aos 20 anos de idade, com coberturas vacinais de 20, 40 e 80%
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A Tabela 29 apresenta do número consolidado de casos, mortes, anos de vida 

perdidos e do custo total (custo de tratamento da doença e do programa de 

vacinação) que ocorreriam com o programa de vacinação universal de adultos com 

dTpa e com a continuidade da estratégia atual de vacinação de vacinação com dT, 

para período de 10 anos, na perspectiva do sistema de saúde e considerando taxa de 

desconto de 5%. 

O custo do programa nacional de vacinação de adultos com dTpa, acumulado 

para o período, foi de R$327.037.264. Com a implantação do programa de vacinação 

universal, o custo do sistema de saúde relacionado aos custos diretos médicos 

(assistência ambulatorial e hospitalar, diagnóstico laboratorial específico e vigilância 

epidemiológica) seriam reduzidos em 28,7% (de R$12.477.273,86 para 

R$8.897.514,30). 
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Tabela 29 – Estimativas de impacto da vacinação de adultos aos 20 anos de 

idade com dTpa na epidemiologia e custos da coqueluche no Brasil, 

na população menor de um ano e de 20 a <40 anos de idade, nas 

perspectivas do sistema de saúde, no ano base de 2015, 

considerando taxa de desconto de 5% 

Variável Estratégia atual
1
 Vacinação de 

adultos
2
 

Impacto da doença   

N° total de casos sintomáticos de 

coqueluche  

47.038 33.428 

N° total de casos que demandaram 

assistência à saúde 

17.096 12.184 

N° total de casos que deixariam de procurar 

serviço de saúde 

 4.912 

N° de casos ambulatoriais  5.941 4.228 

Redução no número de casos ambulatoriais 

– %  

 28,8 

N° de casos hospitalizados  11.155 7.956 

Redução no número de casos hospitalizados  

– %  

 28,7 

N° de total de mortes  543 388 

N° total de mortes evitadas   155 

Redução no número de mortes – %   28,5 

N° de anos de vida perdidos   40.212 28.682 

Redução no número de anos de vida 

perdidos – %  

 28,7 

   

Custo
2
   

Custo total de tratamento da doença
2
 12.477.273,86 8.897.514,30 

Custo do tratamento evitado  3.579.759,56 

Redução nos custos da doença, %  28,7 

Custo do programa de vacinação de adultos
3
  327.037.263,

91 

Custo incremental da estratégia de 

vacinação de adultos com dTpa 

 335.934.778,

21 
1 

Estratégia atual: não vacinação de adultos com dTpa. 
2
 Dose de dTpa aos 20 anos de idade, assumindo cobertura vacinal de 40%,, 

efetividade de 75 e efeito rebanho sobre a população menor de um ano de idade.  
3 

É o somatório dos custos de tratamento hospitalar, tratamento ambulatorial, exames 

diagnósticos e investigação epidemiológica, na perspectiva do sistema de saúde.  
4
 Custo da intervenção, no caso da estratégia de vacinação universal, inclui o custo 

da compra de 1 dose da vacina (R$21,72), custo de administração (R$ 4,64 por dose) 

e desperdício de 5% da vacina, assumindo cobertura vacinal de 40%, e efetividade de 

75%.   
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As razões incrementais de custo por caso e morte evitados e por ano de vida 

salvo, na perspectiva do sistema de saúde, estão apresentadas na Tabela 30. 

 

Tabela 30 – Razões de custo-efetividade incrementais para o caso base nas 

perspectivas do Sistema de Saúde, Reais de 2015 

Razões de Custo-efetividade incrementais (RCEI) Valor – R$ 

Custo/caso evitado 
65.838,69 

Custo/morte evitada 
2.076.024,38 

Custo/ano de vida ganho 
28.054,38 

 

 

4.4.3. Análise de sensibilidade  

Os resultados das análises univariadas e multivariadas estão apresentadas na 

Tabela 31.  

Dos seis parâmetros variados nas análises univariadas, as razões de custo-

efetividade incrementais foram mais sensíveis à variação na incidência da doença. 

Foi observada a redução de 73,9% no custo por ano de vida ganho considerando a 

alta incidência da doença entre lactentes registrada no ano de 2014 (217,2/100.000). 

Por outro lado, ao variar a incidência entre lactentes para os baixos níveis registrados 

em 2002 (7,38/100.000), chegou-se a RCEI 7,2 vezes maior.  

A variação dos demais parâmetros resultou em baixo impacto na RCEI. A 

redução da cobertura vacinal para 20% resultou na redução de 14,52% no custo do 

ano de vida ganho.  
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Na análise multivariada, o melhor cenário – incidência de lactentes de 2014 

(217,2 por 100.000), 20% de sintomáticos entre os infectados com idade de 20 a <40 

anos, cobertura vacinal de 20%, 100% de hospitalização entre lactentes, custo da 

hospitalização de 90% e PCR disponível em todo o Brasil – resultou na redução de 

98,3% na RCEI. O pior cenário – incidência de 2002 (217,2 por 100.000), 4,5% de 

sintomáticos entre os infectados com idade de 20 a <40 anos, custo da hospitalização 

de 10%  – resultou um aumento de sete vezes na RCEI.  

Na ausência de efeito rebanho, apenas casos adultos seriam evitados. Como 

os óbitos acontecem apenas entre casos menores de um ano de idade, a vacinação de 

adultos não preveniria óbitos e não haveria anos de vida salvo. Logo, não seria 

possível calcular RCEI por ano de vida salvo. A razão de custo-efetividade seria 

R$384.914,26/caso evitado. 
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Tabela 31 – Resultados das análises de sensibilidade – impacto da variação de 

parâmetros chaves na razão de custo-efetividade incremental 

(RCEI) por ano de vida ganho, nas perspectivas do Sistema de 

Saúde, em Reais de 2015 

Univariadas (parâmetros) Valores em R$ 

Caso base 28.054, 38 

Baixa incidência
1
 203.056,33 

Alta incidência
2
 7.318,68 

Cobertura vacinal de 20% 23.978,40 

Cobertura vacinal de 80% 36.885,77 

Proporção de hospitalização de 100% ente lactentes  21.541,14 

Custo da assistência hospitalar (Percentil 10) 28.075,32 

Custo da assistência hospitalar (Percentil 90) 27.914,77 

PCR para coqueluche disponível em todo Brasil 28.002,67 

Sintomáticos entre os infectados de 20 a <40 anos de idade 

– 4,5% 28.062,70 

Sintomáticos entre os infectados de 20 a <40 anos de idade 

– 20% 28.039,26 

Multivariadas  

Melhor cenário
2 479,42 

Pior cenário
3 203.083,12 

1
 Incidência de 2002 (7,38 por 100.000) 

2 
Incidência de lactentes de 2014 (217,2 por 100.000). 

2 
Melhor cenário: incidência de lactentes de 2014 (217,2 por 100.000), 20% de 

sintomáticos entre os infectados com idade de 20 a <40 anos, cobertura vacinal de 

20%, 100% de hospitalização entre lactentes, custo da hospitalização de 90%, PCR 

em todos os estados.  
3 

Pior cenário: incidência de 2002 (7,38 por 100.000), 4,5% de sintomáticos entre os 

infectados com idade de 20 a <40 anos, custo da hospitalização de 10%. 
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4.4.4. Horizonte temporal de 200 anos  

A Gráfico 6 e a Gráfico 7 apresentam a incidência da coqueluche em 200 

anos entre adultos e lactentes, respectivamente, em cenário de incidência média 

(2015) e a considerando a ausência de vacinação (cobertura vacinal = 0%), cobertura 

vacinal do caso base (40%) e as coberturas da análise de sensibilidade (20 e 80%). 

Haveria queda de incidência da doença nas primeiras duas décadas com as três 

coberturas vacinais nas duas faixas etárias. A prevalência continuaria caindo até 

próximo de zero com as coberturas vacinais de 40 e 80%. Com a cobertura de 20%, 

as prevalências oscilariam até atingir estabilidade, tanto entre adultos quanto entre 

lactentes.  

 

Gráfico 6 – Incidência de coqueluche entre adultos com idade de 20 a <40 anos, no 

Brasil, em um período de 200 anos, em cenário de incidência média (referência 

2015) e considerando a ausência de vacinação e vacinação de adultos com dTpa aos 

20 anos de idade, com coberturas vacinais de 20, 40 e 80% 
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Gráfico 7 – Incidência de coqueluche entre lactentes menores de um ano de idade, no 

Brasil, em um período de 200 anos, em cenário de incidência média (referência 

2015) e considerando a ausência de vacinação e vacinação de adultos com dTpa aos 

20 anos de idade, com coberturas vacinais de 20, 40 e 80% 

 

 

Em um cenário de baixa incidência (2002), as incidências chegariam a zero 

com as coberturas vacinais de 20, 40 e 80%, tanto para adultos quanto para lactentes 

(Gráfico 8 e Gráfico 9).  
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Gráfico 8 – Incidência de coqueluche entre adultos com idade de 20 a <40 anos, no 

Brasil, em um período de 200 anos, em cenário de incidência baixa (referência 2002) 

e considerando a ausência de vacinação e vacinação de adultos com dTpa aos 20 

anos de idade, com coberturas vacinais de 20, 40 e 80% 

 

 

Gráfico 9 – Incidência de coqueluche entre lactentes menores de um ano de idade, no 

Brasil, em um período de 200 anos, em cenário de incidência baixa (referência 2002) 

e considerando a ausência de vacinação e vacinação de adultos com dTpa aos 20 

anos de idade, com coberturas vacinais de 20, 40 e 80% 
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No cenário que considera alta incidência (2014), as incidências oscilariam 

com as três coberturas vacinais (20, 40 e 80%) e estabilizariam no longo prazo 

(Gráfico 10 e Gráfico 11).  

 

Gráfico 10 – Incidência de coqueluche entre adultos com idade de 20 a <40 anos, no 

Brasil, em um período de 200 anos, em cenário de incidência alta (referência 2014) e 

considerando a ausência de vacinação e vacinação de adultos com dTpa aos 20 anos 

de idade, com coberturas vacinais de 20, 40 e 80% 
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Gráfico 11 – Incidência de coqueluche entre lactentes menores de um ano de idade, 

no Brasil, em um período de 200 anos, em cenário de incidência alta (referência 

2014) e considerando a ausência de vacinação e vacinação de adultos com dTpa aos 

20 anos de idade, com coberturas vacinais de 20, 40 e 80% 
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5. DISCUSSÃO  

 

Houve um aumento considerável na incidência da coqueluche no ESP de 

2011 a 2014, apesar da alta cobertura vacinal da terceira dose de DTP entre as 

crianças no primeiro ano de vida. Os anos anteriores a 2011 são caracterizados por 

baixa incidência juntamente com as altas coberturas vacinais no primeiro ano de 

vida. Em 2015, a incidência de coqueluche caiu para níveis próximos aos níveis pré-

epidêmicos. O que foi observado no ESP é muito semelhante ao que se observou em 

todo o país no mesmo período (25, 48). 

O aumento da incidência da coqueluche já é observado nos Estados Unidos, 

por exemplo, desde o final dos anos de 1980 e durante a década de 90 (7), quando, 

além do aumento da incidência geral da doença, destacou-se o aumento da 

importância dos adultos entre os casos de coqueluche (7, 24). Durante a década de 

2000, o aumento da incidência da coqueluche se torna mais importante, destacando-

se nesse momento a ocorrência da doença entre adolescentes (24). 

O aumento da incidência da coqueluche em países como o Brasil chama a 

atenção da comunidade internacional. Pesquisadores de países desenvolvidos já 

discutiam o ressurgimento da coqueluche há quase duas décadas. Várias hipóteses 

foram consideradas (6, 7, 51). A hipótese predominante para explicar as recentes 

mudanças na epidemiologia da coqueluche é a menor efetividade e menor duração da 

proteção das vacinas pediátricas acelulares de coqueluche, quando comparadas com 

as vacinas de células inteiras (6, 158). A imunidade mais curta entre os vacinados 

com vacinas acelulares fazem deles suscetíveis em uma faixa etária mais jovem (6, 
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158). A queda de imunidade aumenta o número de suscetíveis e, consequentemente, 

aumenta a circulação da B. pertussis entre os adolescentes e os adultos jovens, que 

são a fonte de infecção para os que não estão completamente imunizados (6, 54, 56). 

Entretanto, no Brasil, vacinas de células inteiras estão no calendário vacinal do PNI. 

Em 2015, apenas 1,4% das crianças receberam vacinas acelulares (108). Outros 

países da América Latina, como Argentina, Colômbia e Chile também registraram 

ressurgimento da coqueluche apesar de usarem vacinas de células inteiras nos seus 

calendários vacinais (25). Então, o aumento da incidência da coqueluche observado 

nesses países nos últimos anos deve ter outras explicações.  

A análise dos dados paulistas, assim como análises prévias dos dados 

nacionais (48), mostraram que lactentes com idade inferior a um ano foram os mais 

acometidos pela coqueluche, principalmente os menores de dois meses, que não 

tinham recebido nenhuma dose da vacina. Este grupo etário normalmente apresenta 

as manifestações clínicas típicas da doença, concentrando os casos graves, com alta 

taxa de hospitalização e alta letalidade, e é um marcador confiável da transmissão em 

atividade (39-41). Por outro lado, crianças mais velhas, adolescentes e adultos 

apresentam sintomas mais leves, similares a outras infecções, tornando o diagnóstico 

da coqueluche mais difícil (16, 39). Foi observado aumento na incidência da 

coqueluche em todas as faixas etárias durante os anos epidêmicos no ESP (2011 a 

2014). Entretanto, o aumento foi proporcionalmente maior nas faixas etárias mais 

velhas, quando comparado ao observado nos lactentes.  

No ESP, o aumento proporcional de casos aconteceu entre os pré-escolares (1 

a <5 anos), crianças em idade escolar (5 a <10 anos) e adultos (20 anos ou mais). Já 

os adolescentes (10 a 20 anos) não ganharam importância durante a epidemia (Tabela 
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7). Considerando que a maioria dos casos registrados durante a epidemia de 2011 e 

2014 eram lactentes menores de um ano e que a proporção de casos entre adultos, 

que normalmente transmite aos lactentes (40, 42-46), aumentou nesse período, é 

possível considerar que a Bordetella pertussis tenha circulado livremente entre os 

adultos e vários casos aconteceram sem que fossem registrados pela vigilância 

epidemiológica.  

Aumento da ocorrência de casos em adultos é plausível no Brasil. O país 

passou a registrar altas coberturas vacinais de coqueluche a partir dos anos 90 (23, 

48). As crianças nascidas nesse período cresceram imunizadas contra a doença. 

Estudos registram que as vacinas de células inteiras, usadas no país, chegam a 

proporcionar proteção por até 12 anos (16). Por haver um reforço vacinal entra 4 e 6 

anos de idade (23), as crianças vacinadas com vacinas de células inteiras passam boa 

parte de sua adolescência protegidas. Isso pode justificar o não aumento da 

proporção de casos em adolescentes observados no ESP (Tabela 7).  

As altas coberturas vacinais atingidas durante os anos de 1990 com uma 

vacina que garante proteção até meados da adolescência proporcionou as baixas 

incidências registradas durante os anos 2000 (23, 48). A doença parou de circular 

entre os pré-escolares, o que diminuiu sua circulação na população em geral. Porém a 

coorte vacinada durante os anos de 1990 tornou-se adulta na década de 2010. Devido 

à queda de imunidade da vacina de células inteiras, os adultos vacinados na infância 

passaram a ser suscetíveis à doença. Com o tempo, a população de adultos foi sendo 

preenchida por pessoas suscetíveis até atingir um determinado limiar, o que pode ter 

permitido a explosão da incidência a partir de 2011. Adultos infectados transmitem a 

bactéria para os menores de um ano suscetíveis, que ficam doentes e são detectados 
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pela vigilância. Esta pode ser uma das causas da epidemia de 2011 a 2014. O 

aumento progressivo dos infectados até 2014 pode ter levado a um esgotamento de 

suscetíveis adultos, levando à queda da incidência em 2015. Logo, a epidemia 

observada pode ser resultado do comportamento cíclico da doença, que foi alterado 

pelas altas coberturas vacinais na infância. As crianças vacinadas continuam 

chegando suscetíveis à fase adulta, o que pode estar alimentando a população com 

novos suscetíveis. Por isso, ainda há a possibilidade de se atingir novamente um 

limiar de suscetíveis, a ponto de resultar em novo pico epidêmico. Com isso, o futuro 

epidemiológico da coqueluche é incerto.  

O comportamento cíclico da coqueluche já foi observado em vários países. O 

intervalo entre os picos de maior incidência pode variar de 2 a 5 anos. Dados do 

Brasil mostraram picos menores de incidência nos anos 1997-1998, 2004-2005 e 

2007-2008 (48). 

A epidemia observada no Brasil se assemelha ao que foi observado nos EUA 

durante os anos 90. Nesse país, a vacina DTP foi introduzida no final dos anos 40, a 

cobertura vacinal subiu nas décadas subsequentes e em 1976 foram notificados 

apenas 1.100 caso em todo o país, o menor número registrado em toda a história (7). 

Porém, registrou-se aumento significativo da incidência de coqueluche durante as 

anos de 1990, com aumento significativo de casos entre os maiores de 15 anos de 

idade (7, 24).  

A introdução das vacinas acelulares durante os anos de 1990 é um fator 

relevante para a epidemiologia da coqueluche nos países desenvolvidos (7, 24). Com 

menor tempo de proteção, as crianças vacinadas iniciam a adolescência já 
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suscetíveis. Além disso, conforme demonstrado em estudos recentes, as vacinas 

acelulares não garantem proteção de mucosa (51). O indivíduo vacinado não adoece, 

mas pode se infectar e transmitir a bactéria (51). A partir da segunda metade da 

década de 2000 e, principalmente, na década de 2010, várias epidemias foram 

registradas em países desenvolvidos (159-161). A principal faixa etária acometida foi 

de crianças e adolescentes de 9 a 16 anos (1). Tal padrão não foi observado no ESP. 

Sendo assim, não é possível considerar que a epidemia de coqueluche de 2011 a 

2014 no Brasil e o perfil epidemiológico observado nas últimas duas décadas nos 

países desenvolvidos que usam vacinas acelulares para as crianças são comparáveis.     

Os dados estudados do ESP, baseados na vigilância epidemiológica e na 

análise descritiva, ajudaram a identificar os vários elementos que possam ter 

contribuído para as mudanças na epidemiologia da coqueluche em um estado com 

uso universal de vacinas de células inteiras. Além do comportamento cíclico da 

doença, outros fatores podem ter contribuído com a epidemia observada no ESP e no 

Brasil.  

De 2006 a 2012, a proporção de municípios brasileiros com 95% de cobertura 

vacinal de DTP caiu de 83% para 55%. Um estudo que analisou os dados de 

notificação de coqueluche de todo o país encontrou uma correlação entre baixa 

cobertura vacinal e maior incidência da doença nos anos pré-epidêmicos (2007 – 

2011), mas essa correlação não foi observada durante os anos epidêmicos (2012 – 

2014) (48). A correlação de cobertura vacinal e incidência da doença não foi 

analisada para o ESP, que mostrou alta cobertura vacinal de DTP com baixa 

homogeneidade na maioria dos anos.  
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Esse aumento de incidência também pode estar relacionado ao aumento do 

conhecimento sobre a coqueluche entre os profissionais de saúde, aumento da 

sensibilidade do diagnóstico com a introdução do PCR e melhora na vigilância 

epidemiológica da doença. Casos em faixas etárias mais velhas são normalmente 

subdiagnosticados devido à ausência de sintomas típicos (6, 39). A subnotificação é 

um problema em sistemas de vigilância, mas a baixa proporção de casos confirmados 

entre os casos suspeitos em 2015 sugere que o maior conhecimento sobre a doença 

ainda permanece.  

Após a introdução do PCR para o diagnóstico de coqueluche no ESP em 

2009, a proporção de casos confirmados entre os casos suspeitos aumentou em 2010 

e 2011, mas retornou para os níveis anteriores nos anos de 2012 a 2014 e caiu em 

2015. O novo método diagnóstico pode ter contribuído para o aumento da 

especificidade na detecção de casos de coqueluche entre 2011 e 2014. A 

disponibilidade de um novo método diagnóstico pode ter estimulado os profissionais 

de saúde a pensar sobre a doença. Mas os dados sugerem que a introdução do PCR 

não influenciou a sensibilidade geral da vigilância epidemiológica. A incidência da 

coqueluche caiu no ano de 2015, preservando as proporções de casos entre crianças 

menores de um ano e nas faixas etárias mais velhas observas durante os anos 

epidêmicos (2011 a 2014).  

A letalidade da coqueluche variou entre 2001 a 2015 sem obedecer qualquer 

padrão. No período epidêmico, a letalidade entre os menores de um ano de idade foi 

de 2,49% no ESP. Nos EUA, a letalidade entre os menores de 6 meses de idade é 

inferior a 1% (162).  



 

 

167 

 

A alta incidência da coqueluche observada entre 2011 e 2014 e a alta 

letalidade observada entre os lactentes levou à introdução da vacina dTpa no Brasil 

em novembro de 2014. Está indicada uma dose para mulheres com 20 semanas ou 

mais de gestação, em todas as gestações. Também está recomendada a vacinação de 

profissionais de saúde que trabalham em berçários, unidades neonatais, alojamentos 

conjuntos e salas de parto, com reforço a cada 10 anos. A cobertura vacinal em 

gestantes atingiu 61% no ESP em 2015. 

No ESP, queda não significativa na proporção de casos em lactentes menores 

de dois meses de idade foi observada em 2015, enquanto aumento estatisticamente 

significativo na proporção de lactentes com idade de 6 a 11 meses foi observado no 

mesmo ano. Isto sugere um impacto da vacinação de gestante nos lactentes menores 

de dois meses. Porém, a vacinação de gestantes não pode explicar a queda no número 

de casos em todas as faixas etárias, uma vez que não é esperada proteção de rebanho 

com essa estratégia, considerando o número de vacinados. 

Um estudo tipo caso-controle realizado nas regiões metropolitanas de São 

Paulo e Campinas e na região de Sorocaba mostrou que a vacinação de gestantes 

com dTpa teve efetividade de 75%
2
 na proteção de lactentes menores de dois meses 

de idade. Outros estudos também mostraram alta efetividade da estratégia (99, 100). 

O estudo de custo-efetividade da vacinação de gestantes no Brasil é 

apresentado no ANEXO A (48). Este é o único estudo de avaliação econômica da 

vacina dTpa realizado em país em desenvolvimento. A vacinação de gestantes 

mostrou-se uma intervenção custo-efetiva na prevenção de casos e óbitos. O ano base 

                                                 
2
 Id., ibid, p.73 
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foi o ano de 2011, primeiro ano da epidemia no país (25, 48). Na análise de 

sensibilidade, a estratégia mostrou-se altamente custo efetiva com a incidência mais 

alta, como a apresentada nos anos de 2013 e 2014.  

A vacinação de gestantes foi introduzida primeiramente nos Estados Unidos, 

em 2011 e no Reino Unido em 2012, antes de ter eficácia demonstrada, devido ao 

aumento da incidência da doença nestes países. A primeira avaliação econômica foi 

publicada em 2010, quando muitos países relataram aumento da coqueluche entre 

lactentes (25, 48, 163). A incidência da coqueluche foi um dos parâmetros que mais 

influenciaram os resultados das avaliações econômicas da vacinação de gestantes 

(134, 142). Por ser efetiva e ter mostrado um bom desempenho nas avaliações 

econômicas, a vacinação de gestantes se tornou a principal estratégia de vacinação de 

adultos contra coqueluche para proteger os lactentes.   

Além da vacinação de gestantes, alguns países introduziram a estratégia 

cocooning para o controle da coqueluche em menores de um ano. Cocooning foi 

introduzido no início da década de 2000 nos países desenvolvidos, como Austrália, 

França, Alemanha e EUA (13), e a primeira avaliação econômica dessa estratégia foi 

publicada em 2004 (143). Os estudos descreveram diferentes formas de se formar o 

casulo de proteção no entorno dos lactentes, considerando vacinar a mãe, pai e 

demais contatos logo após o parto ou vacinar o pai e demais contatos ainda durante a 

gestação e a mãe imediatamente após o parto. Além de diferença na definição de 

cocooning, houve variação de performance da estratégia entre os estudos. Há 

evidencias que o cocooning é ineficiente para reduzir hospitalizações e óbitos entre 

lactentes em locais com baixa incidência de coqueluche. No Canadá, em uma 

localidade com 57 hospitalizações por coqueluche por 100.000 habitantes e risco de 
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transmissão dos pais para os lactentes de 35%, seria necessário vacinar mais de 

10.000 pessoas para prevenir uma hospitalização e, pelo menos, um milhão para 

prevenir um óbito entre lactentes menores de um ano de idade (90). Nos EUA, um 

estudo sobre a vacinação dos pais no pós-parto não mostrou qualquer tipo de 

benefício com essa estratégia (164).  

O cocooning demanda múltiplas doses de vacinas para pais e demais 

membros da família, que não são facilmente acessíveis para a vacinação, o que torna 

a estratégia mais difícil do ponto de vista logístico, dificultando o alcance de 

coberturas vacinais altas, e é de alto custo (13). A falha do cocooning pode estar 

associada ao fato de as vacinas acelulares protegerem da doença, mas não impedirem 

a infecção (51). Se o vacinado pode transmitir, o casulo protetor em torno do lactente 

deixa de existir. Por outro lado, a vacinação de gestantes é mais simples, por requerer 

uma única dose para proteger o lactente nos primeiros meses de vida e pelo fato do 

pré-natal deixar as mães próximas ao serviço de saúde. Além disso, a vacinação de 

gestantes confere proteção direta ao recém-nascido.  

A vacinação de gestante já está disponível no Brasil. Coqueluche em 

adolescentes não se mostrou um problema no ESP, como foi em países 

desenvolvidos. Cocooning mostrou um desempenho ruim, conforme apresentado em 

trabalhos realizados em outros países. A vacinação de adultos, que evitasse a doença 

e, principalmente, a infecção nessa faixa etária, resultando em proteção de rebanho 

para as outras faixas etárias, se apresentou como estratégia a ser avaliada na 

realidade brasileira. Os resultados da análise mostraram que um programa nacional 

de vacinação universal de adultos com dTpa teria algum impacto na epidemiologia 

da doença no Brasil se for considerado efeito rebanho. Considerando cenário com 
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média incidência (incidência inicial em menores de um ano de 53,85/100.000, como 

registrado em 2015), cobertura vacinal de 40% e efetividade de 75%, a estratégia 

levaria à redução de 47,6% no número de casos de coqueluche entre os lactentes <1 

ano de idade e à redução de 32,3% no número de mortes nessa faixa etária.  

A razão de custo-efetividade incremental foi R$28.054,38/AVS, na 

perspectiva do sistema de saúde. Conforme estimativas do Centre for Health 

Economics da Universidade de York, Inglaterra, o limiar de custo efetividade 

brasileiro em 2015 seria de R$19.325,33 (105, 106, 165). Portanto, a vacinação 

universal de adultos com dTpa não pode ser considerada uma intervenção custo-

efetiva na perspectiva do sistema de saúde, mesmo considerando a proteção de 

rebanho no modelo. 

 A primeira avaliação econômica da vacina dTpa foi publicada em 2002, 

quando houve aumento significante da incidência da doença entre lactentes não 

vacinados, adolescentes e adultos em países desenvolvidos. Também foi o período 

em que surgiram as novas estratégias de vacinação para as faixas etárias mais velhas 

(54, 141). A vacinação de adolescentes e adultos foram as primeiras estratégias 

introduzidas em países desenvolvidos, como Austrália, Canadá, França, Alemanha e 

Estados Unidos (13). Também foram as estratégias avaliadas nas primeiras 

avaliações econômicas.  

De forma geral, esses estudos anteriores encontraram RCEI favoráveis para a 

vacinação de adolescentes e adultos, principalmente para a vacinação de 

adolescentes. Pressupostos assumidos quanto à cobertura vacinal, correção da 
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subnotificação e a proteção de rebanho foram determinantes para os resultados 

favoráveis à vacinação de adolescentes e adultos nos diferentes estudos revisados.  

No que se refere à cobertura vacinal em adultos no Brasil, os dados de 

cobertura vacinal de dT entre os adultos não estão disponíveis no website do 

Ministério da Saúde (108). Segundo dados da DvImuni/CVE, cerca de um terço dos 

adultos está com a vacinação de dT em dia. A cobertura vacinal de dTpa entre 

gestantes em 2015 foi de 40,36% no Brasil e 61,05% no ESP, em 2015 (108). Diante 

desses dados, foi assumido para o caso base a cobertura de 40% na vacinação de 

adultos com dTpa. Embora tal cobertura seja maior que a cobertura atual estimada de 

dT, é conservadora perto do que foi assumido por outras avaliações econômicas da 

vacinação de adolescentes e adultos com dTpa. Algumas avaliações econômicas de 

adolescentes e adultos superestimaram a cobertura vacinal, chegando a 96%, o que 

contribuiu com o bom desempenho das estratégias. A cobertura vacinal entre 

adolescentes e adultos é baixa para diversas vacinas na maioria dos países. Nos 

Estados Unidos, a cobertura vacinal de dTpa entre adultos de 19 a 64 anos foi de 

24,7% em 2014-2015 (166). De acordo com o consórcio Vaccine European New 

Integrated Collaboration Effort, a cobertura vacinal de dT em adultos variou de 61% 

a 74% em 2010-2011 (60).  

Na análise de sensibilidade, o desempenho da estratégia foi melhor com 

cobertura vacinal de 20%, embora a RCEI encontrada ainda seja superior ao limiar 

de custo efetividade estimado para o Brasil (165). Dois fatores podem justificar tal 

resultado. Primeiro, o número de adultos vacinados com coberturas maiores resulta 

em maior custo da estratégia de vacinação, que supera os benefícios atingidos com os 

casos evitados nos menores de um ano. Segundo, o horizonte temporal foi muito 
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curto. Ao observar a incidência da doença em 200 anos (Gráfico 6 e Gráfico 7), 

observa-se que as coberturas de 40 e 80 se estabilizam em uma incidência próxima a 

zero, enquanto a cobertura de 20% se estabiliza com uma incidência de aproximada 

de 1,5/100.000 para lactentes e adultos. Então, cobertura de 20% poderia ter um 

desempenho econômico desfavorável frente às coberturas de 40 ou 80% se 

considerado um horizonte temporal maior.  

A subnotificação da coqueluche foi um problema para as avaliações 

econômicas envolvendo a vacinação de adolescentes e adultos (123, 135, 136, 138, 

139). Os casos confirmados de adolescentes e adultos e notificados pela vigilância 

não representam a totalidade de infectados ou sintomáticos dessas faixas etárias. A 

maioria dos infectados são assintomáticos (24). Quando manifestam sintomas, a 

doença normalmente é branda e inespecífica (16, 39). Casos assintomáticos 

contribuem para a dinâmica de transmissão da doença. Poucos infectados procuram 

serviços de saúde. Quando procuram, muitas vezes o diagnóstico não é feito. Por 

isso, a maioria dos casos de coqueluche em adultos passa desapercebida para o 

sistema de vigilância e a incidência registrada é baixa nessa faixa etária. Os casos 

leves, embora possam resultar na utilização de serviços de saúde, muitas vezes não 

são diagnosticados e notificados (16, 39). Muitos estudos de custo-efetividade de 

adolescentes e adultos levaram em consideração a subnotificação, aumentando de 2,5 

a 600 vezes a incidência detectada pela vigilância epidemiológica. Estudos de 

inquérito sorológico, captura e recaptura, dados de vigilância intensificada e dados 

assumidos pelos autores foram fontes para os fatores de correção. As maiores 

correções (de 200 a 660 vezes) basearam-se em um inquérito sorológico na 

população geral (não sintomáticos) de 3 a 70 anos da Holanda (104). Foi observada 
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soroprevalência de 6,6%, sendo que houve maior concentração de casos entre adultos 

e apenas 0,01% de casos foram notificados (104). Já inquéritos sorológicos entre 

sintomáticos, vigilância intensificada pelo uso da sorologia e correção assumida 

pelos autores chegaram a fatores de correção menores (até 9 vezes). O aumento da 

incidência decorrente da correção da subnotificação teve impacto positivo na 

performance das estratégias avaliadas (123, 135, 136, 138, 139). 

Em 2015, foram registrados 56 casos de coqueluche com idade de 20 a <40 

anos no ESP, o que corresponde a incidência de 0,18/100.000. No mesmo ano, foram 

registrados 339 casos menores de um ano de idade, o que corresponde a incidência 

de 53,85/100.000. Considerando que a transmissão de coqueluche para lactentes 

normalmente ocorre a partir de adultos (pai, mãe, avós, etc) (40, 42-46), é possível 

afirmar que há subnotificação da doença em adultos e os dados de vigilância da 

doença nessa faixa etária não poderiam ser utilizados no modelo.  

A alternativa encontrada para superar a subnotificação de adultos, para a 

avaliação econômica desta tese, foi usar o número de casos em menores de um ano 

no ESP para estimar a força de infecção em adultos no modelo e, consequentemente, 

o número de infectados nessa faixa etária, assumindo que cada caso em lactente 

resulta da transmissão de um adulto infectado. A incidência em lactentes registrada 

pela vigilância é mais próxima da incidência real de infectados nessa faixa etária, 

uma vez que a doença é mais típica e grave nos menores de um ano de idade. O ESP 

é o estado que mais notifica coqueluche e tem um sistema de vigilância mais sensível 

por conta de sua rede de saúde mais estruturada e o por contar com PCR como 

ferramenta diagnóstica (9).  
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Considerando o número de casos da doença em menores de um ano de idade, 

em 2015 no ESP, o modelo encontrou 37.682 adultos com idade de 20 a <40 anos 

infectados em todo o Brasil. Isto é 178 vezes superior ao número de casos 

confirmados nessa faixa etária no país (212 casos) (108).  

A partir do número de adultos infectados, foi assumido que 10% manifestaria 

sintomas. Destes, 8,89% procurariam serviço de saúde. Outras avaliações 

econômicas consideraram a existência de casos assintomáticos contribuindo com a 

transmissibilidade no modelo (126, 129, 130, 135, 136). Porém, a maioria dos 

estudos de avaliação de vacinação de adolescentes e adultos com dTpa atribuiu 

custos com serviços ou insumos em saúde para todos os infectados dessas faixas 

etárias (123, 125, 131, 138, 139, 144). Ao assumir isso, os estudos superestimaram o 

custo total de tratamento da doença e favoreceram o desempenho econômico das 

estratégias de vacinação, o que ajuda a justificar os resultados favoráveis encontrados 

em boa parte das avaliações econômicas.    

O número estimado de casos em adultos com idade de 20 a <40 anos que 

procurariam serviço de saúde (368 casos) foi 57,6% superior ao número de casos 

notificados pela vigilância (212 casos) (108). O número derivado do modelo pode 

estar subestimado, frente a dificuldade de diagnóstico da coqueluche. Na análise de 

sensibilidade, ao aumentar a proporção de sintomáticos entre os adultos infectados, 

de 10% para 20%, não houve impacto significativo na RCEI. Isto se deve à baixa 

importância que o caso adulto têm no custo total de tratamento da doença. 

Apesar da correção, o número de adultos infectados gerado pelo modelo pode 

estar subestimado. Primeiro, pode haver subnotificação da doença também em 
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menores de um ano de idade. Enquanto o número de casos confirmados nessa faixa 

etária registrados no SINAN-SP foi 339, em 2015, o número de casos suspeitos foi 

de 2.852 no mesmo ano. Muitas vezes os casos não são diagnosticados por conta do 

prolongado tempo de sintomas, erros na coleta de swab de orofaringe para exames e 

uso prévio de antibióticos (39). Subestimar a incidência nos menores de um ano 

levaria a subestimativa da força de infecção em adultos no modelo. Segundo, a força 

de infecção da coqueluche na transmissão entre os adultos pode ser superior à força 

de infecção da doença na transmissão de adultos para lactentes. Finalmente, outras 

faixas etárias participam da dinâmica da doença, mas não foram incluídas no modelo.  

Na análise de sensibilidade, ao considerar a incidência registrada em 2014, 

ano que registrou maior número de casos da doença desde 2001, chegou-se a uma 

RCEI de R$7.318,68/AVS, na perspectiva do sistema de saúde, e a vacinação de 

adultos com dTpa poderia ser considerada custo-efetiva, assumindo a existência de 

proteção de rebanho. Nesse cenário, aumentou não apenas o número de casos de 

adultos, mas também os casos em menores de um ano de idade, que contribuem de 

forma significativa para o custo total de tratamento da doença. 

Além de permitir aprimorar as estimativas de incidência da doença entre 

adultos, o modelo dinâmico foi importante para incluir a proteção de rebanho no 

cenário brasileiro. O objetivo de se vacinar adultos neste estudo era proteger 

indiretamente os menores de um ano. Para isso, não seria possível usar um modelo 

estático, como foi usado na avaliação de custo-efetividade da vacinação de gestantes 

(árvore de decisão) (ANEXO A) (103). Sendo assim, foi desenvolvido um modelo 

dinâmico para avaliar a vacinação de adultos, considerando que os lactentes seriam 

um grupo de suscetíveis inserido em uma realidade onde a doença ocorria livremente 
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entre adultos. A força de infecção dos adultos foi aplicada aos menores de um ano. 

Conforme explicado acima, a força de infecção dos adultos foi derivada do número 

de casos em menores de um ano, usando como padrão o ano de 2015. A incidência 

da doença nos menores de uma ano neste ano já contava com a influência da 

vacinação de gestantes. Este é o único estudo que avaliou a vacinação de adultos em 

uma população em que já foi introduzida a vacinação de gestante.  

A proteção indireta dos menores de um ano favorece o desempenho da 

estratégia. A proteção de rebanho se refere à proteção de indivíduos suscetíveis 

devido à diminuição da transmissão do patógeno. Isto acontece, por exemplo, quando 

uma alta proporção da população é vacinada e, por conta disso, cai a força de 

infecção. Modelos dinâmicos permitem projetar as mudanças nos padrões de 

transmissão, levando em conta a proteção de rebanho. 

A maioria dos estudos que avaliaram vacinação de adolescentes ou adultos 

utilizou modelo dinâmico e considerou a existência de proteção de rebanho (123, 

125, 126, 130, 133, 135, 136, 138, 139, 141, 146). Três utilizaram modelos estáticos 

e incluíram proteção de rebanho como um fator de correção sobre a incidência da 

doença. Adolescentes e, principalmente, adultos são a principal fonte de infecção 

para lactentes (13, 40, 42-46). A vacinação dessas faixas etárias teria melhor 

desempenho se a proteção de rebanho fosse considerada, uma vez que o número de 

casos evitados seria maior.  

A vacinação de adultos mostrou-se efetiva na redução da incidência da 

doença em populações vacinadas (167). Porém, o efeito observado é restrito aos 

vacinados e, de fato, não há evidências de impacto dessa vacinação na ocorrência de 
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casos entre lactentes (13). Estudos recentes mostraram que, além da curta duração da 

proteção, a proteção conferida pelas vacinas acelulares não impede a colonização 

pela Bordetella pertussis e a transmissão da mesma pelo vacinado. Enquanto a 

infecção natural e a imunização com vacinas de células inteiras resultam em resposta 

Th1 e Th17, a imunização com vacinas acelulares resulta em resposta 

majoritariamente Th2 (51). A resposta Th17 é uma descoberta recente, envolve 

células encontradas nos pulmões, mucosa intestinal e pele, e desempenha papel 

crítico na imunidade de mucosa e defesa do hospedeiro a diversos patógenos (51). 

Estudo com modelo animal mostrou que, embora as vacinas acelulares bloqueiem a 

ocorrência de casos sintomáticos, elas não bloqueiam a situação de portador da 

Bordetella pertussis e permitem a transmissão de indivíduos vacinados, infectados e 

assintomáticos, para não vacinados (51). Por isso, o uso das vacinas acelulares pode 

ser um dos responsáveis pela explosão da coqueluche nos países desenvolvidos a 

partir dos 2000s (51). 

Ao não impedir a transmissão, as vacinas acelulares não resultam em 

proteção de rebanho. Na análise de sensibilidade, ao se retirar o efeito rebanho sobre 

os menores de um ano, nenhum óbito foi evitado e o custo para evitar um único caso 

foi R$384.914,26. 

As estimativas de custos mostraram pouco impacto sobre os resultados das 

RCEI nos estudos de vacinação de adultos anteriores. No estudo aqui apresentado a 

metodologia para o levantamento do custo do caso de coqueluche em menores de um 

ano de idade foi extraída do estudo de avaliação econômica da vacinação de 

gestantes com dTpa realizado no Brasil (ANEXO A) (103). Os dados de morbidade e 

uso de serviços de saúde extraídos do SINAN incluem casos atendidos em serviços 
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públicos e privados. Porém, o levantamento de custos em outros sistemas de 

informação do SUS (SIH/SUS, BPS e SIGTAP) registram apenas os custos de 

hospitalizações e os custos de insumos, medicamentos e procedimentos no SUS. No 

Brasil, 21,4% das hospitalizações e 32,6% das consultas médicas de menores de um 

ano acontecem em serviços privados (168). Uma vez que os custos dos serviços 

públicos tendem a ser menores que os custos dos serviços privados, os custos diretos 

evitados com a vacinação de adultos tendem a ser subestimados, resultando em RCEI 

maior. No entanto, a variação dos custos de hospitalização na análise de 

sensibilidade não alterou de forma significativa a RCEI.  

Não há, até o momento, sistema de informação que sistematize dados de uso 

de serviços de saúde ambulatoriais ou de pronto-atendimento. Por isso, o uso de 

serviços de saúde por casos leves (ambulatoriais) foi assumido pelo autor, baseando-

se na opinião de infectologistas. As escolhas feitas para o caso adulto (um 

hemograma e uma radiografia de tórax, além de duas consultas médicas e o 

antibiótico) foram apoiadas pelos resultados do estudo realizado no IIER.  

A baixa taxa de hospitalização no IIER (8,33%), associada à baixa solicitação 

de exames e prescrição de medicamentos, corrobora a baixa gravidade da coqueluche 

em adultos, conforme observado na literatura (16, 24, 39). Foram observadas 

variações importantes nas manifestações clínicas e na assistência prestada aos casos 

adultos atendidos nesse serviço. Além disso, muitos pacientes referiram procura 

anterior de serviço de saúde não especializado, indicando a baixa sensibilidade para a 

suspeita de coqueluche em adultos. 
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O levantamento de dados no IIER encontrou algumas limitações. Primeiro, a 

qualidade dos dados encontrados nos prontuários e registros hospitalares reflete 

sobre os resultados. Problemas nos preenchimentos dos prontuários pode resultar na 

omissão de dados nos resultados. Segundo, o estudo está sujeito a viés de seleção, 

uma vez que casos de doenças respiratórias com outras etiologias podem ter sido 

classificados como casos suspeitos de coqueluche, assim como casos de coqueluche 

podem ter sido perdidos por serem enquadrados em outras suspeitas diagnósticas. 

Finalmente, embora o seu pronto-socorro tenha a porta aberta para a livre demanda, o 

IIER é um serviço terciário, altamente especializado, com uma demanda muito 

específica para doenças infecciosas, o que o diferencia do resto da rede de saúde, 

dificultando a generalização dos resultados. 

Apesar das incertezas quanto ao padrão de atendimento ofertado aos casos 

adultos e às limitações encontradas na descrição dos pacientes do IIER, esses dados 

são úteis, considerando-se que não há na literatura médica brasileira estudo sobre o 

uso de serviços de saúde por adultos com suspeita de coqueluche. 

Os custos de vigilância têm sido pouco considerados nos custos diretos das 

avaliações econômicas envolvendo a vacinação com dTpa. Dos 28 estudos revistos, 

apenas oito incluíram a resposta em saúde pública nos custos diretos (103, 122, 124, 

127, 138-140, 147). Em alguns deles, os custos da vigilância epidemiológica seria 

maior que o custo da assistência ambulatorial por caso (103, 127). Considerar esses 

custos, como foi realizado nesse estudo, mostra-se um aprimoramento das 

estimativas de custos para a coqueluche. No entanto, está claro que as nossas 

estimativas de custos estão bastante subestimadas, face às dificuldades no 
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diagnóstico de coqueluche em adultos nos serviços de saúde e a grande variabilidade 

nos procedimentos diagnósticos e terapêuticos adotados. 

Em síntese, foram desenvolvidas nesse estudo metodologias de estimativas 

epidemiológicas e de custos da coqueluche em adultos que buscaram enfrentar as 

dificuldades na definição de valores mais próximos da realidade nacional para a 

incidência, cobertura vacinal e custos. Além disso, foi desenvolvido um modelo 

dinâmico da epidemiologia da doença e da introdução da vacina que otimizou a 

potencial efetividade da vacina dTpa em adultos, ao considerar a possibilidade da 

existência de imunidade de rebanho e em uma população que já apresentava os 

efeitos da introdução da vacinação com dTpa em gestantes, condição não existente 

em estudos anteriores. No entanto, os resultados obtidos não indicaram potencial de 

custo-efetividade no contexto brasileiro, considerando ou não a imunidade de 

rebanho.  Para que a vacinação de adultos possa resultar em melhores resultados 

epidemiológicos e econômicos, além de uma melhoria na identificação e tratamento 

dos casos de coqueluche em adultos, objetivo que parece difícil de ser alcançado, 

deve estar garantida a proteção indireta a outras faixas etárias, principalmente entre 

os menores de um ano. Para isso, seria necessário o desenvolvimento de novas 

vacinas, que fossem seguras para o adulto e estimulassem resposta Th1/Th17 no 

vacinado. 
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6. CONCLUSÃO  

 

O comportamento cíclico da doença foi a principal causa do aumento da 

incidência observado de 2011 a 2014 e no decréscimo subsequente observado em 

2015 no ESP. A melhor percepção sobre a doença, melhora na sensibilidade do 

diagnóstico com a introdução do PCR e melhora na vigilância podem ter 

influenciado o cenário epidemiológico.  

 A incidência da doença, a cobertura vacinal, o tipo de modelo usado e a 

proteção de rebanho são determinantes em avaliações econômicas da vacinação de 

adultos com dTpa. Variações nesses parâmetros são determinantes para o 

desempenho da estratégia. As estimativas de custos não impactam de forma 

importante nos resultados. 

A vacinação de adultos aos 20 anos de idade com dTpa, considerando a 

existência de proteção de rebanho, cenário de média incidência da doença (de 2015), 

cobertura vacinal de 40%, efetividade de 75%, não se mostrou custo-efetiva neste 

estudo. 
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ANEXO A 
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ANEXO B 

 

Estratégia de busca, por base da dados, da revisão sistemática das avaliações 

econômicas de diferentes estratégias de vacinação de adolescentes e adultos com 

dTpa 

Base de 

dados 

Estratégia de busca 

MEDLINE  ((((((((((((((((((((((((((Economics[MeSH Terms]) OR Economics, 

Pharmaceutical[MeSH Terms]) OR ((cost and cost analysis[MeSH 

Terms]))) OR cost of illness[MeSH Terms]) OR cost benefit 

analyses[MeSH Terms]) OR health care cost[MeSH Terms]) OR 

analyses, cost benefit[MeSH Terms])) OR ""analysis cost-benefit"") 

OR ""cost benefit analysis"") OR ""analyses, cost benefit"") OR 

""analysis, cost benefit"") OR ""cost benefit analyses"") OR ""cost 

effectiveness"") OR ""effectiveness, cost"") OR ""cost-utility 

analysis"") OR ""analysis, cost-utility"") OR ""cost utility analysis"") 

OR ""economic, evaluation"") OR ""evaluation economic"") OR ""cost 

benefit"") OR ((""cost and benefit""))) OR ((""benefit and cost""))) OR 

""cost effectiveness-analysis"") OR ""analysis, cost-effectiveness"") 

OR ""cost effectiveness analysis"")) AND (“pertussis” OR 

pertussis[MeSH Terms] OR pertussis vaccine[MeSH Terms] OR 

“pertussis vaccine” OR "Diphtheria-Tetanus-acellular Pertussis 

Vaccines" OR ""Diphtheria-Tetanus-acellular Pertussis 

Vaccines""[MeSH Terms]) 

EMBASE ('diphtheria pertussis tetanus vaccine' OR 'pertussis' OR  'pertussis 

vaccination' OR 'pertussis vaccine') AND ('biomedical technology 

assessment'/exp OR 'cost utility analysis'/exp OR 'cost of illness'/exp 

OR 'cost minimization analysis'/exp OR 'pharmacoeconomics'/exp OR 

'cost benefit analysis'/exp) 

CDR (PERTUSSIS) OR (PERTUSSIS VACCINE) OR (Diphtheria-Tetanus-

acellular Pertussis Vaccines) IN DARE, NHSEED, HTA 

Lilacs ((tw:(Pertussis Vaccine)) OR (tw:(Diphtheria-Tetanus-Pertussis 

Vaccine)) OR (tw:(Whooping Cough)) OR (tw:(Diphtheria-Tetanus-

acellular Pertussis Vaccines)) AND (tw:(Pharmaceutical Economics)) 

OR (tw:(Pharmacoeconomics )) OR (tw:(Cost-Benefit Analysis)) OR 

(tw:(Cost-Effectiveness Evaluation)) OR (tw:(cost effectiveness))) 
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ANEXO C 
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