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As vacinas possuem grande impacto de saúde e representam os principais 
fatores de promoção de saúde e prevenção de doenças. Entre os maiores 
avanços observados na área da saúde, a imunização encontra-se em destaque e 
começou a ocupar um espaço progressivamente maior em todo o mundo. 
Historicamente, observa-se que o Brasil adota estratégias diferenciadas para 
alcançar adequadas coberturas vacinais com homogeneidade, tendo em vista 
contribuir para erradicação, eliminação e controle das doenças imunopreveníveis. 
O objetivo do presente estudo é comparar a cobertura vacinal do Estado de 
Alagoas nos últimos 5 anos analisando quais municípios estão sendo mais bem 
assistidos. Foi realizado um estudo quantitativo exploratório, que envolveu uma 
busca ativa de dados oferecidos pelo PNI (Programa Nacional de Imunização) 
através do DataSUS da cobertura vacinal dos últimos 5 anos do estado de 
Alagoas, além da utilização de literatura científica para melhor explanação acerca 
da importância de vacinas para o controle das doenças imunopreveníveis. A 
identificação da cobertura vacinal e dos fatores responsáveis pelo retardo ou falta 
de imunizações é essencial para a adequada monitorização dos programas de 
vacinação. Em Alagoas, entre os anos de 2011 e 2012, ocorreu um desnível da 
cobertura devido a uma baixa de 3,36% das imunizações. Depois houve melhora, 
sendo constatada no ano de 2015 uma imunização de 82,55% da população. As 
doses aplicadas segundo o DataSUS foram: vacina pneumocócica 10 - valente, 
vacina meningocócica C e a multivacinação, que se baseia na atualização da 
situação vacinal, com a vacina tríplice bacteriana e tríplice viral. Apesar do avanço 
observado no estado, uma parcela da população ainda continua sem acesso a 
essas imunizações. Dessa forma, nota-se que embora exista redução na 
ocorrência de doenças imunopreveníveis decorrentes de ações preventivas, essa 
ainda é uma área que merece maior atenção das instâncias públicas em função 
dos benefícios à saúde coletiva. 
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