
Informativo da Vaccini  |  Diferenças nos calendários de vacinação   Ano 2, Número 1 – Fevereiro de 2016

mais e
melhor!

Para viver

:: Informação para sua qualidade de vida ::

mais e
melhor!

Para viver

Fonte: Dra. Isabella Ballalai 
(CRM-RJ: 52.48039-5)
Diretora-Médica da Rede Vaccini

Para saber mais, acesse: vaccini.com.br/saude-em-dia 

Conheça os calendários de vacinação do Homem, da Mulher e do Idoso
da Sociedade Brasileira de Imunizações em: http://www.sbim.org.br/vacinacao

Você sabe por que os calendários de vacinação do governo 
e das sociedades médicas não são exatamente iguais?

Todos os calendários de vacinação têm em comum recomendações baseadas em evidências 
científicas atualizadas, nas características de cada vacina, nos dados epidemiológicos e na 

avaliação de custo-benefício, tanto em relação ao indivíduo quanto à coletividade.

ENTENDENDO AS DIFERENÇAS

-

Os calendários de vacinação propostos 
por sociedades médicas* têm como alvo 
a saúde do indivíduo, independentemente 
da idade ou da disponibilidade das 
vacinas na rede pública de saúde. Eles 
complementam a ação do governo, já que 
a maioria das infecções preveníveis por 
vacinas não acomete apenas os grupos 
de maior risco de complicações e óbitos.
 

Contemplam os imunobiológicos** 
aprovados pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa), após rigorosa 
avaliação da eficácia e da segurança, 
e são elaborados a partir de análises que 
consideram a epidemiologia*** da doença 
e os riscos a que os indivíduos possam 
estar e expostos.

Servem de orientação para o médico na 
definição do programa de vacinação de 
seus pacientes, de forma individualizada. 
De acordo com o código de ética que 
rege a medicina, o médico deve aprimorar 
continuamente seus conhecimentos e usar 
o melhor do progresso científico em 
benefício da pessoa assistida. Portanto, 
o paciente deve receber informações 
atualizadas, objetivas, completas sobre 
todos os imunobiológicos disponíveis 
e recomendados.

* Sociedade Brasileira de Imunizações, Sociedade Brasileira 
de Pediatria e FEBRASGO.

* Substâncias capazes de induzir imunidade (vacinas 
ou imunoglobulinas).

*** Estudo da frequência, da distribuição e dos 
determinantes dos problemas de saúde em determinado 
país/estado, bem como a aplicação dessas informações 
no controle das ocorrências.

Os programas públicos de vacinação 
de todo o mundo possuem foco na saúde 
coletiva. Eles visam, portanto, alcançar 
a melhor cobertura vacinal (número de 
pessoas vacinadas) a partir da imunização 
de rotina da maior parte do público-alvo 
escolhido para cada vacina.

Para definir o extrato da população que 
será beneficiado pela vacinação gratuita 
nas unidades básicas de saúde, o governo 
considera: a incidência da doença, sua 
gravidade e letalidade, bem como o papel 
do grupo na transmissão do agente 
infeccioso. Dessa forma, busca-se alcançar 
o melhor custo-benefício e custo-
efetividade da ação, com a redução de 
óbitos, de hospitalizações e de circulação 
do vírus ou da bactéria na comunidade.

Essa estratégia possibilitou que a varíola, 
a difteria, o tétano, a febre amarela, a 
coqueluche, a poliomielite, o sarampo, 
a caxumba, a rubéola, a febre tifoide, a 
raiva, a diarreia causada pelo rotavírus, 
a hepatite B e doenças causadas pelo 
Haemophilus influenzae tipo b, fossem 
erradicadas, eliminadas ou controladas 
em muitos países.

Segundo a Organização Mundial 
da Saúde (OMS), as vacinas evitam, 
anualmente, mais de 2,5 milhões de 
mortes que seriam causadas por doenças 
infecciosas em todo o mundo − uma 
consequência positiva dos programas 
de vacinação em massa.

Sociedades médicasPrograma Nacional de 
Imunizações (PNI)

A decisão de incluir um imunobiológico no calendário público 
de imunizações vai além da análise técnico-científica

Para entender melhor

Os calendários públicos e das sociedades médicas 
seguem estratégias diferentes, mas têm um objetivo 
comum: a prevenção de doenças infecciosas 
potencialmente graves. São, como informado, 
complementares, uma vez que aliam a 
responsabilidade dos governos em investir na 
saúde da coletividade e a responsabilidade médica 
com a proteção do indivíduo.

Também são considerados fatores como 
a viabilidade econômica – a capacidade 
de manter a oferta da vacina no programa 
em um país de dimensões continentais e 
com uma população enorme, como é o caso 
do Brasil − e o impacto na saúde pública. 
Muitas vezes, o conjunto desses critérios 
e a possibilidade de cobertura vacinal alta 
permitem a adoção de esquemas de doses 
diferentes daqueles recomendados pelas 
sociedades médicas.
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