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NOTA SOBRE BAIXA COBERTURA VACINAL DE POLIOMELITE NO PAÍS1  

 
Brasília, 12 de julho de 2018.  

 
 

Sobre a baixa cobertura vacinal de poliomielite no país noticiada pelo Ministério da 
Saúde que apontou que 312 municípios de diferentes estados estão com cobertura vacinal abaixo 
dos 50% entre crianças menores de 1 ano de idade, o Conasems gostaria de ponderar o seguinte: 

• O Ministério da Saúde é responsável pelo provimento de imunobiológicos e vem tendo, 
desde 2014, dificuldade para manter o estoque de vacinas. As faltas, além de constantes, 
também provocam substituição dos esquemas vacinais, causando dificuldades 
operacionais e confusão, levando os programas vacinais ao descrédito da população; 
 

• Dados inverossímeis sobre cobertura da poliomielite. O Sistema de Informações utilizado 
tem diversas falhas e alguns dos dados de cobertura informados são claramente erro de 
transmissão de dados; 
 

• A vacinação e sua cobertura está atrelada necessariamente à cobertura da atenção básica 
e para sua ampliação seria necessária a ampliação de cobertura da AB, que no momento 
encontra-se estrangulada haja vista o contingenciamento de recursos, decorrente do 
Novo Regime Fiscal estabelecido pela Emenda Constitucional 95/2016; 
 
 

• Em 2014 foi aprovada a Lei 12.994 que fixou piso salarial para os Agentes de Combate às 
Endemias (ACE), atribuindo ao Ministério da Saúde a obrigação de custear 95% desse 
valor. Para cumprir com essa obrigação o Ministério da Saúde remanejou 50% do Piso 
Fixo de Vigilância em Saúde que era antes repassado aos municípios. Assim, o repasse aos 
municípios brasileiros antes do piso salarial dos ACE era de 980 milhões de reais/ano para 
cofinanciar as ações de vigilância em saúde, inclusive a vacinação. A partir desse 
remanejamento, o Piso de Vigilância passou para aproximadamente 1,3 bilhões ano, 
porém 50% desse valor é direcionado para pagamento de salário do ACE, de modo que 
na prática o cofinanciamento federal das ações de vigilância em saúde caiu para 
aproximadamente 650 milhões ano, uma diminuição de 34%, o que fragiliza as ações de 
vigilância e de vacinação;  
 

                                        
1 Nota atualizada em 18/07/2018.  
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• Além disso, ontem, 11/07/2018, foi aprovada pelo Congresso Nacional a Medida 
Provisória nº 827, de 19 de abril de 2018 que altera a Lei nº 11.350/2006, a qual trata 
sobre direitos dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e dos Agentes de Combate às 
Endemias (ACE). Entre outros pontos, a MP 827 estabeleceu que o piso salarial 
profissional nacional dos agentes será fixado no valor de R$1.550,00 mensais, 
obedecendo ao seguinte escalonamento: R$1.250,00 em 01/jan/2019; R$1.400,00 em 
01/jan/2020; R$1.550,00 em 01/jan/2021. Além disso, o piso salarial será reajustado 
anualmente, a partir de 2022;  
 

• Ocorre que a MP aprovada impacta diretamente na saúde financeira dos Municípios  e, 
por conseguinte na saúde dos mais de 200 milhões de cidadãos, o que inclui a vacinação. 
Estima-se que os Municípios que deverão arcar com encargos trabalhistas, gratificações, 
insalubridade nos casos decorrentes de legislação específica, transporte, dentre outros 
teriam uma contrapartida de mais de R$ 1,4 bilhão. Para o valor final fixado em R$ 
1.550,00 mensais os impactos atingiram valores da ordem de R$ 1,8 bilhão para 
Municípios; 

Quadro 1 - Impacto financeiro das propostas de piso salarial nacional dos ACS e ACE, MP 
827/2018. 

 

 

Fonte: Análise Técnica CNM. 

• Além disso, estima-se segundo cálculos realizados pela CNM - Confederação Nacional dos 
Municípios, um piso salarial profissional nacional dos agentes fixado em R$ 1.250,00 
mensais geraria um impacto no orçamento do Ministério da Saúde no ano de 2019 de 
mais de R$ 2,1 bilhões, visto que a União é responsável por parte do salário dos agentes. 
Para o valor final fixado em R$ 1.550,00 mensais os impactos atingiram valores da ordem 
de R$ 3,4 bilhões para União; 
 

• Destaque-se que a aprovação da MP não se aponta a fonte de recursos para o aumento 
do piso salarial, seja por meio de aumento de receita ou de cancelamento de despesa. 
Essa é uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal e da emenda constitucional do 
teto de gastos (EC 95, de 2016). O próprio presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo 
Maia, informou que essa será a última matéria votada na Casa com aumento de despesa 
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sem cobertura, pois deveria haver responsabilidade com a emenda constitucional 
aprovada pela Casa referente ao limite de gastos. 
 

Em apertada síntese, todos esses fatores devem ser considerados na discussão 
acerca da noticiada baixa cobertura vacinal de poliomielite no país. 

 
 
 
 

MAURO GUIMARÃES JUNQUEIRA 
Presidente 

CONASEMS - Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde 
 
 
 

 


