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1.Objetivos 

Descrever o volume de aplicação das doses 
vacinais e identificar os custos dos produtos 
imunobilógicos (PI) em duas unidades de 
saúde da família; verificar a relação de 
cobertura vacinal com a incidência de 
doenças imunopreveníveis nas áreas 
estudadas;  

2. Metodologia 

As unidades localizam-se em Capão 
Redondo, município de São Paulo, 
respondendo por 13.262 e 21.210 habitantes 
respectivamente. As fontes foram o Sistema 
de Informação da Atenção Básica, Boletins 
da Coordenação de Epidemiologia e 
Informação da Secretaria Municipal de São 
Paulo e sobre os preços de PI, de 
documentos administrativos,  no período de 
2007 e 2008. Os dados foram organizados 
em tabelas e gráficos e a estimativa de 
gastos e sua análise de vacinas teve como 
cenário o contexto da UBS.  

3. Resultados 

Os PI com maior demanda foram: 
vacina contra Poliomielite, seguida pela 
Difteria-Tétano (dT) e Hepatite B. Do 
universo de doses aplicadas, encontramos 
na UBA: 11% em 2007 e 17,8% em 2008; 
enquanto que  na UBB 9,8% em 2007 e 
19,5% em 2008.  O custo mais elevado entre 
os PI foram das vacinas de  Rotavirus e 
Pneumocócica, sendo responsável por 
36,6% e 39,9% do gasto total. Avaliamos 
também, o custo gerado pela população de 
menores de um ano, que corresponde á 
R$160,00 por criança totalmente imunizada 
em seu primeiro ano de vida pelas vacinas 
disponíveis no SUS. A média de gastos em 
2007 e 2008, na UBA atingiu R$ 17.438,71 e 
UBB, R$ 24.560,58, sendo que a maior parte 

destes gastos foi responsável pela 
população de menores de um ano. Os PI 
representaram 1,18% e 0,96% do gasto total. 

4. Conclusão 

Os resultados mostram que o percentual de 
gasto com PI é extremamente reduzido, em 
vista da sua potência tecnológica e 
efetividade nos resultados de impacto 
epidemiológico. Aponta viabilidade 
econômica da cobertura universal 
preconizado pelo SUS. Algumas ocorrências 
de doenças passiveis de imunização na 
Grande São Paulo, sugerem investigação 
mais aprofundada. Este dados evidenciaram 
a  necessidade  de desenvolver cuidados e 
ações de vigilância de saúde em rede de 
forma a potencializar os recursos 
implementados em todos os níveis de 
atenção. O volume de aplicação das vacinas 
tende a crescer pelo envelhecimento e 
longevidade da vida, medidas de proteção a 
população infantil, adolescentes e adultos na 
idade produtiva

1,2
. O trabalho propiciou 

ampliação do conhecimento sobre a validade 
desta tecnologia e o reconhecimento dos 
preços acessíveis em virtude do 
investimento público na complexa cadeia 
produtiva de vacinas, rumo à auto-
suficiência.   
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