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APRESENTAÇÃO 

Esse trabalho apresenta um recorte do estudo “Tecnologias para avaliação do impacto 

de novas vacinas do Programa Nacional de Imunizações”, sendo desenvolvido pelo Instituto 

de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás (UFG) sob a 

coordenação da Professora Doutora Ana Lúcia Sampaio Sgambatti de Andrade. O estudo foi 

financiado pelo Ministério da Saúde através de convênio entre o Fundo Nacional de Saúde 

(FNS) e a UFG, respondendo à demanda do Programa Nacional de Imunizações (PNI). Como 

principais objetivos do estudo, inclui a avaliação do impacto das vacinas Pneumocócica 10-

valente conjugada e Meningocócica C conjugada, avaliação da efetividade da vacina contra 

varicela em crianças; e a estimativa dos custos do PNI no país, considerando todos os níveis 

de gestão. Dentro do âmbito do último objetivo proposto, o estudo aqui apresentado objetivou 

avaliar os custos federais do PNI do Brasil.  
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RESUMO 

Introdução: as vacinas são importantes tecnologias em saúde e vem sendo utilizadas há 

várias décadas em crianças, adolescentes, gestantes adultos e idosos para prevenir uma série 

de doenças de alta morbidade. O conhecimento dos custos de programa de imunizações é 

importante para os gestores de saúde no planejamento de estratégias, na tomada de decisões e 

para estimativas de custos incrementais na introdução de novas vacinas e de impacto 

orçamentário das mesmas, subsidiando estudos de custo-efetividade. Objetivos: estimar o 

custo do Programa Nacional de Imunizações (PNI) no Brasil, na esfera federal considerando o 

ano base de 2013 e analisar as aquisições de imunobiológicos utilizadas no Brasil 

considerando quantitativo e custos no período de 2004-2015. Métodos: foram realizados dois 

estudos. Um estudo descritivo retrospectivo de custo de programa para a análise de custos do 

PNI no nível federal, sendo o período considerado de janeiro a dezembro de 2013; e um 

estudo retrospectivo do tipo ecológico descritivo de série histórica da quantidade e custos de 

imunobiológicos comprados pelo PNI entre o período de 2004-2015. Para ambas as análises 

foi considerada a perspectiva do SUS. Foram considerados os seguintes componentes de 

custo: insumos (imunobiológicos, seringas e agulhas), recursos humanos, transporte, 

infraestrutura predial e serviços, equipamentos de escritório, repasses para a rede de frio e 

outros (mobilização social, treinamento, publicações e pesquisas). A análise de série temporal 

considerou vacinas e soros/imunoglobulinas e foi estratificada por produção nacional e 

internacional; mecanismo de compra; e vacinas convencionais do calendário de rotina e 

vacinas introduzidas a partir de 2006. Resultados: o total de custos do PNI pelo nível federal 

em 2013 foi de R$1.467.100.454,81, sendo R$1.304.032.414,00 (88,9%) para insumos 

(imunobiológicos, seringas e agulhas) R$78.282.799,95 (5,3%) com transportes, 

R$3.210.769,92 (0,2%) com recursos humanos e R$81.574.470,94 (5,6%) com os demais 

componentes (infraestrutura predial, equipamentos, repasses para a rede de frio e outros). Um 

total de 2.910.669.114 doses de imunobiológicos foi adquirido pelo PNI no período de 2004-

2015, a um custo de R$15.473.789.880. Conclusão: os custos federais do PNI são 

significativos, sobretudo em função de custos com compra e transporte de vacinas. Com a 

introdução de novas vacinas no calendário vacinal, os custos do PNI aumentaram 

significativamente, justificando a adoção de estratégia de transferência de tecnologias para 

produção de novas vacinas e promovendo a autossuficiência nacional na produção de 

imunobiológicos. 

 

Palavras-chave: Custos de Programas; Programa Nacional de Imunizações; Avaliação 

Econômica; Vacinas. 

  



 

 

ABSTRACT 

Introduction: vaccines are important technologies in health and have been used for decades 

to prevent a series of high morbidity diseases through vaccination of children, adolescents, 

adults and seniors. Knowledge of the immunization program costs is important for health 

managers in strategic planning, decision making and incremental costs estimates the 

introduction of new vaccines and budgetary impact of the same, supporting cost-effectiveness 

studies. Objectives: estimate the cost of the National Immunization Program (NIP) in Brazil, 

the federal considering the 2013 base year and analyze the acquisition of immunobiologics 

used in Brazil considering quantitative and cost in the 2004-2015 period. Methods: two 

studies were carried out. A retrospective descriptive study program cost for the NIP cost 

analysis at the federal level, and the period considered from January to December 2013. A 

restrospective study ecological descriptive type, historical series of quantity and 

immunobiologics costs purchased by NIP between the periods of 2004-2015. For both 

analyzes were considered the SUS perspective. The following cost components were 

considered: inputs (immunobiologics, syringes and needles), human resources, transportation, 

building infrastructure and services, office equipment, transfers to the Cold Chain and other 

(social mobilization, training, publications and research). For historical trend analysis, 

vaccines and serums /Immunoglobulins were considered. The analysis was stratified by 

national and international production; purchasing mechanism; and conventional routine 

schedule vaccines and vaccines introduced from 2006. Results: the total NIP costs at federal 

level in 2013 was R$1,467,100,454.81, of which R$1,304,032,414.00 (88.9%) to inputs for 

the routine and campaigns R$78,282,799.95 (5.3%) and transport R$3,210,769.92 (0.2%) 

with human resources and R$81,574,470.94 (5.6%) with the other components (building 

infrastructure, equipment, financial transfers and others). A total of 2,910,669,114 doses of 

immunobiologics was acquired by the NIP in the 2004-2015 period, at a cost of 

R$15,473,789,880. Conclusion: Federal costs of the NIP are significant, mainly due to costs 

of vaccine purchase and transportation. With the introduction of new vaccines in the 

immunization schedule, the PNI costs increase significantly, justifying the adoption of 

transfer strategy technologies for production of new vaccines and self-sufficiency in the 

production of immunobiologics adopted by MS. 

 

Key words: Program Costs; Immunization Programs; Economic Evaluation; Vaccines.  
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Avaliação de Tecnologias em Saúde 

Com o significativo desenvolvimento tecnológico na área da saúde em nível global, 

gestores de saúde têm se deparado com a tarefa de alocar de maneira racional os escassos 

recursos destinados à saúde da população. Assim, a Avaliação de Tecnologias em Saúde 

(ATS), como área de pesquisa, torna-se essencial para oferecer subsídios aos gestores e 

tomadores de decisão nos diversos níveis de gestão. 

Uma das primeiras definições de tecnologias em saúde da década de 80 caracterizou a 

mesma como “todos os conhecimentos usados para reduzir ou sanar problemas de saúde em 

indivíduos ou populações” (PANERAI; MOHR, 1989). Mais recentemente, o Programa de 

Avaliação de Tecnologias do Serviço Público de Saúde do Reino Unido (National Health 

Service - NHS), definiu tecnologia em saúde como qualquer intervenção utilizada para 

promover a saúde; prevenir, diagnosticar ou tratar doenças; ou para prover reabilitação ou 

cuidados em longo prazo (NHS, 2015). 

Como alguns exemplos de tecnologias em saúde podem-se considerar procedimentos 

diagnósticos, medicamentos, procedimentos técnicos, protocolos médicos e assistenciais, 

sistemas organizacionais educacionais e de suporte e programas sociais (BRASIL, 2011). 

A ATS pode ser definida como um procedimento sistemático que permite avaliar os 

impactos de uma tecnologia sobre uma população no que concerne aos aspectos como 

segurança, eficácia, efetividade, custo-efetividade, implicações éticas e sociais (CLIFFORD, 

1994). Além de sua aplicação como ferramenta para orientar a implementação de tecnologias 

em saúde pública, a ATS também pode ser utilizada em qualquer sistema ou organização de 

saúde, como por exemplo, hospitais e clínicas, para que possam aumentar a qualidade e 

efetividade da atenção ao paciente e otimizar a relação de custo-efetividade, e eficiência” 

(NITA et al., 2009). 

Segundo a Rede Internacional de Agências de Avaliação de Tecnologia em Saúde 

(International Network of Agencies for Health Technology Assessment - INAHTA), a ATS é 

uma “área multidisciplinar que estuda as implicações médicas, sociais, éticas e econômicas do 

desenvolvimento, difusão e uso de tecnologias de saúde” (INAHTA, 2016). 

No Brasil, a Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde (Rebrats) foi 

instituída em 2011, pelo Ministério da Saúde (MS) (BRASIL, 2011). 
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A Rebrats é constituída por uma rede de colaboradores e instituições de ensino e 

pesquisa cujos principais objetivos são a geração e a síntese de evidências científicas no 

campo da ATS no Brasil e no âmbito internacional, sempre se pautando pelo compromisso 

ético e social de melhorar as condições de vida e saúde da população brasileira (REBRATS, 

2015). 

As consequências econômicas da introdução de determinada tecnologia são também 

de interesse da ATS. Conforme proposto por Drummond et al. (2005), o termo avaliação 

econômica implica na análise comparativa de tecnologias alternativas em relação a seus custos e 

consequências. Um dos componentes de análises econômicas é a estimativa dos custos de 

determinada tecnologia. Nos estudos de custos é importante identificar, quantificar e estimar o 

valor dos custos relacionados à implementação de determinada tecnologia, assim como os 

custos associados às consequências futuras desta intervenção. Vários métodos podem ser 

utilizados e todos eles envolvem a contextualização da análise de custos, a elaboração de um 

inventário de custos, a quantificação dos custos e o cálculo de medidas de custos finais 

(DRUMMOND et al., 2005). 

No contexto do Sistema Único de Saúde (SUS), a ATS vem tomando um papel 

relevante. O SUS está alicerçado em três diretrizes básicas: a descentralização, o atendimento 

integral contemplando as atividades curativas e preventivas das doenças que afligem a 

população e por fim, a participação de toda a sociedade supervisionando as atividades e os 

serviços públicos de saúde (BARRETO et al., 1998). Diretrizes nacionais para ATS e 

avaliação econômica de tecnologias em saúde no âmbito do SUS foram elaboradas (BRASIL, 

2012b). Ainda, a estruturação de redes e sistemas nacionais que tratam de ATS foi priorizada 

na ultima década. Assim, atualmente, o processo de avaliação e incorporação de novas 

tecnologias em saúde está estruturado e alinhado com as metas e diretrizes do SUS. 

1.2  Programa Nacional de Imunizações (PNI) 

As vacinas são importantes tecnologias em saúde e vem sendo utilizadas há várias 

décadas para prevenir uma série de doenças de alta morbidade. Estudos indicam que as 

vacinas estão entre as tecnologias de saúde de maior custo-efetividade, devendo, portanto, ser 

priorizadas em programas de saúde (BRASIL, 2008). 

Os principais objetivos dos programas de vacinação são atingir as melhores coberturas 

vacinais com as vacinais de rotina e a introdução de novas no sentido de reduzir o máximo 

possível as doenças imunopreveníveis. No Brasil, o PNI foi criado em 1973 como uma forma 

de coordenar ações que se caracterizavam, até então, pela descontinuidade, pelo caráter 
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episódico e pela reduzida cobertura. O PNI foi institucionalizado em 1975, por meio da Lei nº 

6.259, de 30/10/1975, regulamentada pelo Decreto nº 78.231, de 12/08/1976, que instituiu o 

Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SNVE) (BRASIL, 1976). 

Na esfera federal, a Coordenação Geral do PNI (CGPNI) esteve, entre 1990 e 2003, 

inserido na Fundação Nacional de Saúde (Funasa). Desde 2003, o PNI está sob a 

responsabilidade do Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis (DEVIT) da 

Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do MS.  

As vacinas ofertadas na rotina dos serviços de saúde são definidas nos calendários de 

vacinação. Além da vacinação de rotina de crianças, adolescentes, gestantes, adultos e idosos, 

são realizadas campanhas de vacinação periódicas por meio das quais são oferecidas vacinas 

para os grupos selecionados, como as campanhas contra influenza anualmente, campanhas 

anti-polio anualmente, e campanhas de seguimento contra o sarampo e multivacinação a cada 

cinco anos. Ainda, há atividades de vacinação específicas para grupos de risco, e atividades 

especiais para grupos particulares incluindo população indígena, povos quilombolas, 

indivíduos privados de liberdade, e populações vivendo em áreas de fronteiras, áreas militares 

e assentamentos.  

Atualmente o PNI, possui 44 imunobiológicos incluindo vacinas, soros e 

imunoglobulinas que estão disponíveis à população. As atividades de imunização ocorrem por 

meio de, aproximadamente, 40 mil salas de vacinação distribuídas estrategicamente por todo 

território nacional. A vacinação para grupos de risco são realizadas por meio de 42 Centros de 

Referência em Imunobiológicos Especiais (Crie), responsáveis pelos atendimentos aos 

indivíduos portadores de condições clínicas especiais que necessitam de estratégias de 

vacinação específicas, localizados em todas as 26 Unidades da Federação e Distrito Federal 

(BRASIL, 2014b).  

O PNI é orientado por normas técnicas estabelecidas nacionalmente. Essas normas 

referem-se à conservação, ao transporte e à administração dos imunobiológicos, assim como 

aos aspectos de programação e avaliação (BRASIL, 2014b).  

Os calendários de vacinação são regulamentados por Portarias ministeriais para todo o 

território nacional, cuja atualização é de responsabilidade da CGPNI. Estão descritos nos 

calendários, os tipos de vacinas, o número de doses do esquema básico e dos reforços à idade 

para a administração de cada dose, o intervalo entre uma dose e outra no caso do 

imunobiológico cuja proteção exija mais de uma dose (BRASIL, 2014b).  
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Além do calendário vacinal de crianças, foram definidos calendários de vacinação 

específicos para a população alvo do programa: crianças, adolescentes, adultos, idosos, 

população indígena, viajantes e gestantes (BRASIL, 2014b). 

Segundo o calendário nacional de rotina do ano de 2013, um total de 12 vacinas está 

disponível aos grupos alvo do Programa. Os grupos alvos são: as crianças com idades de zero 

a quatro anos, adolescentes de 10 a 19 anos, adultos de 20 a 59 anos, gestantes e idosos com 

60 anos ou mais (BRASIL, 2013c), conforme apresentado no Quadro 1 a seguir.  

Quadro 1 - Calendário Nacional de Vacinação de acordo com o Programa Nacional de 

Imunizações. Brasil, 2013 

 

(1) Se não tiver recebido o esquema completo na infância. (2) Deverá ser avaliado o benefício/risco da vacinação 

para indivíduos com 60 anos ou mais que receberão a vacina Febre Amarela pela primeira vez. (3) Respeitar 

esquemas anteriores. 

Fonte: Portaria GM/MS nº 1.498, de 19 de julho de 2013. 

 

O PNI está alinhado com Política Nacional de Atenção Básica, no que diz respeito à 

promoção de saúde, pois, sua política de imunizações tem como metas a vacinação e inclusão 

de todos os grupos sociais no seu escopo de ação, promovendo a saúde humanitária e 

igualitária.  

A Política Nacional de Atenção Básica, estabelecida em 2006, define atenção como 

um “conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e 

a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a 

manutenção da saúde” (MINAYO, 2008).  
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Considerando a magnitude e dimensão continental do Brasil, que possui uma extensão 

territorial de 8.515.767,049 km2, com 26 estados e um Distrito Federal, 5.570 municípios e 

uma população de aproximadamente 203 milhões de habitantes, segundo os dados obtidos do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (IBGE, 2015), o PNI enfrenta um 

grande desafio para atender às demandas de vacinação para toda população. Para tanto, o PNI 

vem se estruturando e ampliando de maneira crescente, com a incorporação de novas vacinas, 

ampliação da área de atuação, e incorporação de grupos populacionais específicos como 

objeto de suas atividades. 

Outras instituições são importantes para as atividades de imunização, uma vez que, 

provém apoio ao PNI. Entre elas, destacam-se o Instituto Nacional de Controle de Qualidade 

em Saúde (INCQS), a Central Nacional de Armazenamento e Distribuição de 

Imunobiológicos (Cenadi) e o Departamento de Informática do SUS (DataSUS), descritos a 

seguir com mais detalhes. 

O INCQS executa os ensaios laboratoriais nos lotes de imunobiológicos adquiridos 

pelo MS para uso pelo PNI (FIOCRUZ, 2016b). A Cenadi tem a responsabilidade de 

armazenar, controlar e distribuir os estoques de insumos e imunobiológicos para todo o país 

(FIOCRUZ, 2016a). O DataSUS é o órgão responsável pela elaboração e manutenção dos 

sistemas de informação de saúde no SUS, incluido os diversos sistemas de informações do 

PNI (DATASUS, 2016). 

Para executar as suas atividades, seguindo a estrutura de saúde nacional preconizada 

pelo SUS, o PNI está estruturado nas três esferas de gestão - federal estadual e municipal -, 

com competências e atribuições distintas e complementares (BRASIL, 2014b). 

É de competência da esfera federal a coordenação do PNI (incluindo a definição das 

vacinas nos calendários e das campanhas nacionais de vacinação), as elaborações das 

estratégias e as normatizações técnicas sobre sua utilização, o provimento dos 

imunobiológicos definidos pelo PNI, considerados como insumos estratégicos, e por fim a 

gestão do sistema de informação do PNI, incluindo a consolidação e a análise dos dados 

nacionais e a retroalimentação das informações à esfera estadual (BRASIL, 2014b). 

É de competência da esfera estadual a coordenação estadual de imunizações, o 

provimento de seringas e agulhas, a gestão do sistema de informação do PNI, incluindo a 

consolidação e a análise dos dados municipais e o envio dos dados ao nível federal dentro dos 

prazos estabelecidos bem com a retroalimentação das informações à esfera municipal 

(BRASIL, 2014b). 
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E por fim, é de competência da esfera municipal a coordenação e a execução das ações 

de vacinação integrantes do PNI, incluindo a vacinação de rotina, as estratégias especiais 

(como campanhas e vacinações de bloqueio) e a notificação e investigação de eventos 

adversos e óbitos temporalmente associados à vacinação, a gerência do estoque municipal de 

vacinas e outros insumos, incluindo o armazenamento e o transporte para seus locais de uso, 

de acordo com as normas vigentes, o descarte e a destinação final dos frascos, seringas e 

agulhas utilizadas, seguindo rigorosamente as normas técnicas, a gestão do sistema de 

informação do PNI, incluindo a coleta e transferência dos dados em conformidade com os 

prazos e fluxos estabelecidos nos âmbitos nacional e estadual, e a retroalimentação das 

informações às unidades notificadoras (BRASIL, 2014b). 

Globalmente, durante os últimos 40 anos, várias instituições e iniciativas de 

imunização foram criadas e estruturadas, contribuindo para o fortalecimento do PNI também 

no Brasil. Em 1974, foi criado pela OMS, o Programa Ampliado de Imunização (PAI), cujo 

principal objetivo era universalizar um calendário mínimo de vacinação no mundo. Outro 

órgão importante que assessora a OMS em assuntos de vacinas e atividades de imunizações é 

o Strategic Advisory Group of Experts (SAGE) on Immunization, cujo principal objetivo é 

orientar e fornecer recomendações fundamentais sobre assuntos que envolvem política e 

estratégias no que diz respeito a tecnologias, pesquisa e desenvolvimento de novas vacinas 

(WHO; UNICEF; WORLD BANK., 2009).  

Em 1999 foi criada a Aliança Global para Vacinas e Imunização (GAVI), para ampliar 

o acesso às vacinas em países menos desenvolvidos, por meio do financiamento por agências 

e instituições como a OMS, Banco Mundial, Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(Unicef), governos entre outros (LANDIM et al., 2012; WHO; UNICEF; WORLD BANK., 

2009). Os países prioritários são selecionados em função do seu Produto Interno Bruto (PIB) 

per capita, que deve ser igual ou inferior a determinado valor (em 2013, equivalente a 

US$1.520) para ser elegível a receber financiamento para introdução de vacinas e fortalecer 

seus programas de imunização (LE GARGASSON et al., 2013). 

 

1.3 Mecanismo de compra de vacinas  

No Brasil, a compra de vacinas do calendário de vacinação do PNI deve ser feita de 

produtores nacionais, excetuando-se a compra de imunobiológicos não produzidos pelo 

mercado nacional. Por lei, a compra internacional deve ser feita por meio do Fundo Rotatório 

da Organização Pan-americana da Saúde (OPAS) (OPAS; OMS, 2013).  
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Na região das Américas, a OPAS, regional da OMS para a Região das Américas, 

coopera com todos os governos da região, com objetivos comuns no sentido de melhoria dos 

serviços públicos de saúde e das suas políticas, sempre incentivando o trabalho coordenado e 

em parceria com os países. O Decreto Legislativo Nº 11, de 1956 (BRASIL, 1956) aprovou o 

convênio básico entre o Brasil e a OMS para assistência técnica de caráter consultivo. Desde 

então, a OPAS começou sua atuação no Brasil. Uma das áreas de forte atuação é a de 

imunizações. O Fundo Rotatório da OPAS para a compra de vacinas iniciou suas operações 

em 1979, exercendo um papel importante no suprimento de vacinas para o PNI do Brasil. O 

Fundo Rotatório foi criado pela resolução da OPAS CD25.R27, aprovada pelo 25º Conselho 

Diretor em 1977. O fundo é de propriedade dos Estados Membros da OPAS, sendo que a 

OPAS atua como um secretariado em processos de negociação e compras em nome dos países 

participantes (OPAS; OMS, 2013). Trata-se de um mecanismo de compra de vacinas, seringas 

e outros insumos relacionados aos programas de imunizações. Por meio de compras 

centralizadas para todos os países da região, obtem preços mais baixos graças à economia de 

escala e à previsibilidade da demanda, proporcionando o acesso às vacinas de maneira 

eficiente e mais rápida (OPAS; OMS, 2013). A capitalização do fundo é feita de acordo com a 

Resolução CD52/15 (OPAS; OMS, 2013), do Conselho de Administração da OPAS que 

estabeleceu uma taxa aplicável para as compras de provisões de saúde pública, incluindo 

vacinas, seringas ou outros relacionados, em 4,25% do custo líquido de produtos adquiridos 

(excluindo frete e seguro). Os 3,0% deste valor é depositado em uma conta para a 

capitalização do Fundo Rotatório, criando uma linha de crédito aos Estados Membros para 

comprar vacinas e suprimentos. Os 1,25% restantes são atribuído ao Fundo Especial para os 

custos de suporte do Programa, a fim de custear as despesas administrativas da Organização 

(OPAS; OMS, 2013).  

Durante o ano de 2013, foram adquiridos por meio do Fundo Rotatório os seguintes 

imunobiológicos para o PNI brasileiro: DTPa (Pertussis acelular), DTP-HB/Hib 

(Pentavalente), Tríplice viral (sarampo, rubéola e caxumba), Hepatite B, Dupla adulto 

(difteria e tétano), Cólera, Febre Tifoide, Hepatite A, Pneumococco 23-valente, Raiva 

Humana, Varicela, e as seguintes Imunoglobulinas Anti-Hepatite B, Antirrábica, Antitetânica 

e Anti-Varicella Zóster. O total de doses de imunobiológicos adquiridos somou 14.020.000 a 

um custo total em reais de R$130.504.417. A definição da taxa de administração paga pelo 

Brasil ao Fundo Rotatório é definida pelo Decreto Nº 5.151, de 22 de julho de 2004 

(BRASIL, 2004), que define que a taxa de administração junto aos organismos internacionais 
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cooperantes, sendo limitada em até 5% dos recursos aportados pelos projetos (BRASIL, 

2004). 

Os programas internacionais de compra e financiamento de vacinas, incluindo os 

fundos de compras de vacinas como o fundo da OPAS e o fundo da UNICEF, entre outros, só 

podem considerar as vacinas pre-qualificadas pela OMS no seu processo de compra, sejam 

elas produzidas pelo mercado público ou privado. O processo de pré-qualificação da OMS é 

um processo rígido de qualificação técnica exigida para todos os produtores de 

imunobiológicos que desejam fornecer seus produtos. Requisitos técnicos como as Boas 

Práticas de Laboratório (BPL), Boas Práticas Clínicas (BPC) e BPP são essenciais para 

atender o processo de qualificação da OMS (DELLEPIANE; RODRIGUEZ, 2008), que é 

feito para cada imunobiológico. Os principais objetivos do programa de pré-qualificação são 

garantir que os imunobiológicos disponíveis no mercado internacional sejam eficazes e 

seguros para a população. No Brasil, somente o laboratório Bio-Manguinhos produz os 

imunobiológicos pré-qualificados para atender ao PAI (LANDIM et al., 2012).   

1.4 Autossuficiência Nacional na produção de vacinas 

Considerando a perspectiva de custos crescente de novas vacinas, o Brasil, por meio 

do MS, priorizou a estratégia de promoção de autossuficiência na produção nacional de 

imunobiológicos. O Programa de Autossuficiência Nacional de Imunobiológicos (Pasni) foi 

criado em caráter emergencial no ano de 1985 para solucionar uma crise no abastecimento e 

na produção de imunobiológicos. Esta crise foi desencadeada por um episódio marcante 

envolvendo uma empresa multinacional a Syntex do Brasil. O INCQS após analisar amostras 

da vacina DTP produzidas pela empresa, detectou irregularidades técnicas. Diante deste fato o 

MS suspendeu a comercialização e distribuição das vacinas no Brasil. Infelizmente, a empresa 

optou por desativar sua área de produção de imunobiológicos no país desencadeando a crise, 

principalmente naquela ocasião ao suprimento de soros antiofídicos. Além dos soros 

antiofídicos, o abastecimento de outros imunobiológicos também ficou prejudicado. A falta de 

soros antiofídicos nos serviços de saúde prejudicou gravemente a população e esta crise 

dificultou a política de imunização do governo brasileiro (GADELHA; QUENTAL; 

FIALHO, 2003).  

Diante desse cenário, o MS, atendendo a uma solicitação do Gabinete Civil da 

Presidência da República, criou o Pasni (TEMPORÃO, 2003). Seus principais objetivos eram 

a modernização física, tecnológica e estrutural dos laboratórios produtores de 

imunobiológicos brasileiros, além de facilitar as ações de saúde pública vinculadas à produção 
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nacional. O programa recebeu altos investimentos, para atingir em um prazo de cinco anos a 

autossuficiência e a substituição progressiva de importações dos produtos vinculados ao PNI. 

Os investimentos foram destinados aos seguintes laboratórios: Instituto de Tecnologia em 

Imunobiológicos (Bio-Manguinhos/Fiocruz/RJ); Butantã (SP); Instituto Vital Brazil (RJ); 

Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar/PR); Fundação Ezequiel Dias (Funed/MG); 

Fundação Ataulfo de Paiva (RJ); e Instituto de Pesquisas Biológicas (IPB/RS) (GADELHA, 

1996). 

Uma importante consequência positiva do Pasni para o parque industrial brasileiro foi 

a autossuficiência do país na produção de imunobiológicos tradicionais, ou seja, aqueles que 

são produzidos por meio de tecnologias mais simples (LANDIM et al., 2012). 

No entanto, a autossuficiência não foi possível em relação a todas as vacinas, em 

particular para a produção de vacinas mais novas com tecnologias de produção mais 

complexa. Assim, a meta arrojada de atingir a autossuficiência com substituição das 

importações de vacinas não foi plenamente atingida. 

Vários foram os problemas enfrentados pelos produtores nacionais, pois não se atinge 

a autossuficiência investindo somente em tecnologias operacionais de produção, deve-se 

também investir na modernização da infraestrutura física e tecnológica dos laboratórios 

produtores nacionais. Segundo estudiosos do tema faltaram priorização e investimentos em 

atividades de pesquisa e desenvolvimento de programas de qualificação e formação dos 

Recursos Humanos (RH), envolvidos diretamente na produção dos imunobiológicos. Ainda, a 

indústria mundial estava revolucionando as tecnologias de produção de vacinas neste período, 

o que dificultou muito o atingimento da meta de autossuficiência (GADELHA; QUENTAL; 

FIALHO, 2003; LANDIM et al., 2012).  

No entanto, a iniciativa do Pasni resultou em avanços e conquistas significativas do 

parque produtor de vacinas nacional, que valem a pena serem relatados. Dois exemplos 

importantes foram no Instituto Butantan e Bio-Manguinhos, unidade técnico-científica da 

Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que produziram respectivamente as vacinas contra a 

Hepatite B e contra a Meningite (Haemophilus influenzae tipo b – Hib). O Instituto Butantan 

desenvolveu e produziu a vacina contra Hepatite B, criada com base na tecnologia de DNA 

recombinante, no ano de 1999. Esta extraordinária vitória só foi possível graças aos 

investimentos oriundos do Pasni e experiências adquiridas ao longo desses anos de pesquisa e 

árduo trabalho (LANDIM et al., 2012). 

Em 1998, o Pasni foi finalizado, reduzindo consideravelmente as ações dos principais 

laboratórios públicos. De acordo com estudos que avaliaram o impacto do fim do Pasni, a 
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ausência de investimentos do Pasni prejudicou muito os produtores nacionais, pois a 

remuneração obtida exclusivamente pela comercialização das vacinas, a partir dos preços 

praticados no mercado internacional, não permitia investimentos no aprimoramento da 

produção nacional ou em pesquisas para implementação de novas tecnologias (LANDIM et 

al., 2012). 

Em substituição ao Pasni foi instituído, pela Portaria Nº 972, de 03 de maio de 2006 

pelo MS, o Programa Nacional de Competitividade em Vacinas (Inovacina) (BRASIL, 2006). 

O Inovacina teve por finalidade criar condições para alcançar a autossuficiência nacional na 

produção das vacinas incluídas no calendário de vacinação do PNI. Com investimentos em 

infraestrutura e custeio de pesquisas e desenvolvimento de vacinas, seus principais objetivos 

foram o estabelecimento de condições de Boas Práticas de Produção (BPP) nos laboratórios 

nacionais produtores de vacinas, aperfeiçoamento do sistema de regulação de vacinas, e 

estruturação de uma rede pública para realização de ensaios pré-clínicos e clínicos de novas 

vacinas produzidas no país (BRASIL, 2006).  

Através de legislação específica, o estabelecimento das Parcerias para o 

Desenvolvimento Produtivo (PDP) para a transferência de tecnologia de vacinas no país foi 

estimulado (BRASIL, 2012g) (BRASIL, 2012f). A Portaria Nº 837 (BRASIL, 2012g) define 

as diretrizes e os critérios para o estabelecimento das PDP, cujos principais objetivos são a 

racionalização do poder de compra do Estado, com vistas à diminuição nos custos de 

aquisição do SUS, o aumento da competitividade e a capacitação por meio do fomento ao 

desenvolvimento tecnológico dos laboratórios brasileiros considerando os constantes avanços 

tecnológicos, e a ampliação da produção nacional de produtos de alto custo e estratégicos para 

o SUS. A Portaria Nº 52 (BRASIL, 2012f) “institui a Comissão Gestora para análise, emissão 

de parecer conclusivo e acompanhamento das PDP que tratem da transferência de tecnologia 

para soros, vacinas e reagentes para diagnósticos e designa os seus representantes, titular e 

suplente”. Graças às ações legais como estas o governo brasileiro nos últimos anos, estimulou 

e avançou muito no desenvolvimento de tecnologias e na produção de novas vacinas. 

Laboratórios nacionais como o Instituto Butantan, Bio-Manguinhos e Funed, por exemplo, 

estão se beneficiando das parcerias para o desenvolvimento produtivo criado pela Portaria 

GM/MS Nº 837 (BRASIL, 2012g) (LANDIM et al., 2012). 

O protecionismo da legislação brasileira no mercado de produção de vacinas foi 

essencial para o desenvolvimento tecnológico na produção nacional de imunobiológicos, 

garantindo os interesses nacionais diante desse competitivo mercado mundial que atingiu um 

faturamento estimado em US$25 bilhões de dólares, em 2010 (LANDIM et al., 2012).  
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1.5 Transferência de tecnologia para a produção de novas vacinas  

Além do mecanismo de compra de vacinas não produzidas no país por meio do Fundo 

Rotatório da OPAS, o Brasil tem utilizado mecanismos de transferência de tecnologia, 

fortalecidos desde a implementação do Inovacina, como estratégia para permitir a rápida 

introdução de novas vacinas ao mesmo tempo estimulando o desevolvimento do parque 

produtivo nacional e priorizando a autossuficiência na produção das mesmas em médio prazo 

(LANDIM et al., 2012). Com o Inovacina prioriza-se a redução significativa e progressiva 

dos preços de novas vacinas à medida que a tecnologia para sua produção é transferida para 

produtores nacionais e desenvolvida localmente. 

A transferência da tecnologia de produção de uma vacina de laboratórios produtores 

internacionais para um laboratório nacional demanda tempo e muito investimento em 

estrutura física e RH, pois o processo é complexo (LANDIM et al., 2012). Primeiramente, são 

transferidas as etapas finais mais simples da produção de vacinas, como a formulação, 

liofilização, envase e embalagem. Em seguida, são transferidas as etapas mais complexas que 

são responsáveis pela a produção do próprio princípio ativo como exemplo: constituição do 

lote semente do microrganismo, a purificação do antígeno e sua fermentação (LANDIM et al., 

2012).  

Nas décadas de 70 e 80, ocorreram as primeiras transferências de tecnologias dos 

laboratórios multinacionais para os brasileiros, das vacinas anti-meningocócica, contra o 

sarampo e a contra a poliomielite. No final da década de 90, o laboratório nacional Bio-

Manguinhos firmou um acordo de transferência da tecnologia para produção da vacina contra 

o Haemophilus influenzae tipo b (Hib) (LANDIM et al., 2012). Nos últimos anos, este mesmo 

laboratório vem investindo em projetos que visam à introdução de vacinas combinadas, como 

exemplo na produção de proteínas recombinantes em células eucarióticas e procarióticas para 

o desenvolvimento de vacinas de DNA. A Instituição também segue a tendência mundial de 

substituir vacinas tradicionais por vacinas com tecnologias mais avançadas, pois essas 

possuem menor reatogenicidade do que aquelas e, portanto, mais seguras, justificando os 

maiores investimentos na sua produção (FIOCRUZ, 2016a). 

Recentemente houve modificações na legislação que normatiza o processo de 

transferência de tecnologia, com uma mudança da Lei de Compras do Brasil a partir da Lei 

N° 12.715, de 17 de setembro de 2012 (BRASIL, 2012e), que altera a Lei N° 8.666/93 no 

artigo 24 que insere o inciso XXXII (BRASIL, 1993). Por meio desta, foi normatizado o uso 
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do poder de compra do Estado para os produtores públicos, viabilizando as parcerias 

tecnológicas entre instituições públicas e privadas. 

Atualmente as seguintes vacinas estão em processo de transferência junto aos 

laboratórios produtores nacionais:  

- Pneumococcica 10-valente e Tetravalente viral (sarampo/rubéola/caxumba/varicela) pelo 

laboratório Bio-Manguinhos com o laboratório internacional Glaxo Smith Kline (status PDP 

– em andamento);  

- Influenza, Hepatite A, HPV e DTPa (difteria/tétano/pertussis acelular) pelo laboratório 

Butantan com os laboratórios internacionais Safoni Pasteur (Influenza, status PDP – em fase 

de assistência técnica), Merk Sharp & Dohme (Hepatite A e HPV, status PDP – em 

andamento), e Glaxo Smith Kline (DTPa (difteria/tétano/pertussis acelular, status PDP – em 

andamento) (OLIVEIRA, 2014). 

1.6 Novas vacinas no Brasil  

Diante deste contexto mundial a OMS desenvolveu iniciativas para o avanço e 

aprimoramento das atividades em inovação tecnológica, como por, exemplo o Initiative for 

Vaccine Research (IVR), um programa criado especificamente para orientar, apoiar e facilitar 

o desenvolvimento de novas vacinas que são estratégicas para a Saúde Pública mundial 

(HOMMA et al., 2011).   

Em 2000, foi estruturada a Rede de Fabricantes de Vacinas de Países em 

Desenvolvimento (Developing Countries Vaccine Manufacturers Network [DCVMN]) 

(DCVMN, 2015), para fazer frente ao complexo contexto mundial de desenvolvimento 

tecnológico e da demanda crescente por novas vacinas no mundo todo, em particular 

considerando o apoio e investimento de diversas instituições globais para o acesso às vacinas.  

A DCVMN é uma aliança internacional de fabricantes, que almeja melhorar a 

qualidade das vacinas e sua disponibilidade a preços acessíveis a todos, além de auxiliar os 

laboratórios produtores de vacinas por meio da provisão de programas de informação e de 

formação dos RH, pesquisa e desenvolvimento de vacinas, sempre almejando a melhoria das 

tecnologias e suas transferências. Atualmente, a rede conta com 44 fabricantes de vacinas em 

16 países e territórios, produzindo e fornecendo cerca de 40 tipos diferentes de vacinas, em 

diversas apresentações e com uma variedade de plataformas de tecnologia com cerca de 200 

produtos disponíveis para o mercado mundial (DCVMN, 2015). O Brasil é um importante 

integrante desta rede contribuindo sistematicamente para o seu fortalecimento e abrangência 

cada vez maior no mercado mundial.  
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O investimento continuado em pesquisas para o desenvolvimento de novas vacinas é 

fundamental. Atualmente, os laboratórios nacionais públicos têm colaborado com diversas 

instituições nacionais e internacionais para o desenvolvimento de novas vacinas e vários são 

os estudos sendo realizados para avaliação destas vacinas em desenvolvimento (LANDIM et 

al., 2012).  

O laboratório Butantan vem trabalhando no desenvolvimento de várias vacinas, 

algumas delas com parcerias internacionais. A vacina contra a dengue, por exemplo, é fruto 

de parceria com os Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos (National Institutes of 

Health - NIH), a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (Fmusp) e com os 

Centros de Pesquisa Clínica do Instituto Central (IC) e do Instituto da Criança (ICr) do 

Hospital das Clínicas de São Paulo (HC). Planeja-se produzir cerca de 100 milhões de doses 

por ano, com o apoio financeiro do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES) (INSTITUTO BUTANTAN, 2016).  

Outra vacina em desenvolvimento pelo Butantan em parceria com o NIH é a penta 

valente contra rotavírus, composta por cinco cepas de rotavírus humanos e bovinos. Seu custo 

será menor em relação à vacina utilizada atualmente, além de possuir uma maior cobertura 

contra cepas virais adicionais (INSTITUTO BUTANTAN, 2016).  

Em colaboração com a Boston Children´s Hospital da Universidade de Harvard o 

Instituto Butantan está desenvolvendo uma vacina contra o pneumococo de baixo custo e 

amplo espectro de ação. Encontra-se atualmente em estudos de ensaio clínico fase I realizado 

nos Estados Unidos, com apoio financeiro da Fundação Bill Gates/PATH (Program for 

Appropriate Technology in Health) (INSTITUTO BUTANTAN, 2016). Outro projeto 

inovador de desenvolvimento de vacina em andamento, no Instituto Butantan é a produção da 

vacina Pertussis celular (Plow) com baixo teor do componente lipopolissacarídeo (LPS) 

responsável pela febre e as reações inflamatórias causadas pela DTP tradicional. Com a 

diminuição do LPS, estes efeitos colaterais foram diminuídos significativamente, sem afetar 

sua eficácia e sem aumento significativo no seu custo de produção em comparação à DTP 

convencional (INSTITUTO BUTANTAN, 2016).  

Está em desenvolvimento pelo Instituto Butantan uma vacina neonatal contra 

coqueluche de BCG (Bacillus Calmette-Guérin) recombinante, que produz uma subunidade 

da toxina Pertussis geneticamente modificada que não causa toxicidade em recém-nascidos. 

Com esta modificação, a vacina poderá ser administrada ao nascimento, sem causar os sérios 

efeitos colaterais que as vacinas contra Pertussis disponíveis atualmente no mercado podem 

causar, razão pela qual as mesmas só podem ser utilizadas em crianças acima de seis meses de 
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idade. Atualmente, está em desenvolvimento sendo financiada pelo BNDES (INSTITUTO 

BUTANTAN, 2016).  

Uma grande parceria nacional envolvendo três laboratórios nacionais (Instituto 

Butantan, Fiocruz/Bio-Manguinhos e Funed) está trabalhando no desenvolvimento da vacina 

combinada Heptavalente (difteria, tétano, coqueluche, hepatite B (recombinante), 

Haemophilus influenzae tipo b (Hib) conjugada, vacina conjugada meningocócica C grupo – 

CRM197 e poliomielite inativada) (INSTITUTO BUTANTAN, 2016).  

Nos últimos anos as disponibilidades de novas vacinas para a prevenção de doenças 

vêm aumentando. O Brasil tem se destacado como um país em desenvolvimento de rápida 

introdução de novas vacinas (FIOCRUZ, 2016a).  

Novas vacinas em geral tem alto custo, por envolverem novas tecnologias e maior 

custo de produção. O alto custo das novas vacinas, quando comparado às vacinas tradicionais 

dos programas de imunização, dificulta sua introdução e o acesso da população a estas novas 

tecnologias. Como preconizado por diversos autores, à introdução de novas vacinas ao PNI 

vem sendo acompanhada de estudos que avaliam sua efetividade e seus custos (HOMMA et 

al., 2011; SARTORI et al., 2012). Rigorosa análise técnica, pautada por critérios 

epidemiológicos, imunológicos, socioeconômicos e tecnológicos, tem sido considerada para 

orientar a tomada de decisão pelo MS acerca da introdução das novas vacinas (HOMMA et 

al., 2011).  

Desde 2006, diversas vacinas foram incorporadas ao calendário vacinal do Brasil: 

rotavírus (2006); anti-pneumocóccica 10-valente e anti-menigocóccica-C (2010); hepatite A 

(2012); influenza para crianças entre seis meses a dois anos (2012); varicela (2013); vírus do 

papiloma humano (HPV), acelular contra pertussis para gestantes; e hepatite A (2014) 

(OLIVEIRA, 2014). 

1.7 Custos de programas de imunizações  

O conhecimento dos custos de programa de imunizações é importante para os gestores 

de saúde no planejamento de estratégias, na tomada de decisões e para estimativas de custos 

incrementais na introdução de novas vacinas e de impacto orçamentário das mesmas, 

subsidiando estudos de custo-efetividade (WHO, 2005). 

Para se avaliar o custo de um programa de imunizações, devem-se considerar os dados 

econômicos, demográficos, tecnológicos e estruturais do programa (WHO, 2008). Na 

avaliação dos custos de programa de imunização, há de se identificar o custeio completo que 

inclui os custos de todos os recursos envolvidos, e o incremental que considera apenas a 
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diferença entre os custos decorrentes da introdução de uma nova vacina (VALENTIM, 2009; 

WHO, 2003, 2008). 

Enquanto alguns estudos estimaram os custos de um sistema de vigilância integrada de 

doenças preveníveis por vacinação (TOSCANO et al., 2013), poucos estudos realizaram a 

estimativa de custos de um programa nacional de imunizações (CASTAÑEDA-ORJUELA et 

al., 2013).   

Recentemente, um estudo foi realizado com apoio de iniciativas globais que, por meio 

de parcerias e financiamento internacional, apoiaram o desenvolvimento de estudos de custos 

de programas de imunizações em países selecionados incluindo Gana, Zâmbia, Benin, 

Uganda, Honduras, Moldávia, entre outros (BRENZEL; YOUNG; WALKER, 2015).    

No Brasil, a execução das atividades de imunização se dá nos três níveis de gestão e 

no nível local. O nível federal do PNI é responsável pela compra dos insumos e 

imunobiológicos para todo o país. Assim como para as outras atividades de prevenção e 

controle de doenças do Ministério da Saúde por meio do SUS, o nível federal também repassa 

recursos para estados e municípios, em particular para operação rotineira do programa, 

campanhas de vacinação, e ações estruturantes como estruturação da rede de frio e sistemas 

de informação. Estados e muncípios, por sua vez, são responsáveis por contrapartidas de 

recursos no nível local direcionadas às atividades de imunização, que se somam aos recursos 

repassados pelo nível federal (BRASIL, 2014b).  

O conhecimento dos custos do PNI, nas três esferas de gestão e no nível local como 

nas salas de vacinação e unidades de saúde, é de suma importância, uma vez que permite a 

caracterização da magnitude do programa em termos de recursos investidos, permitindo um 

planejamento orçamentário mais preciso e um mapeamento dos componentes de custos mais 

relevantes, para a execução do programa nos diversos níveis de gestão (BRASIL, 2014b). 
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2. JUSTIFICATIVA 

Atualmente, considerando a crescente inovação tecnológica na área de saúde e o alto 

custo destas novas tecnologias, contrastando com a finitude de recursos disponíveis, há um 

grande interesse por parte das instituições públicas no desenvolvimento e aperfeiçoamento de 

estudos de avaliação econômica. Estes são essenciais para o eficiente uso dos recursos 

destinados à saúde. 

 Estudos de custos de uma tecnologia ou programa de saúde nos permite conhecer os 

custos totais necessários para o funcionamento e manutenção de determinado programa, sua 

fonte de financiamento e parceiros envolvidos na execução de recursos nos diversos níveis de 

gestão, sendo importantes para subsidiar os gestores de saúde.  

 As atividades de imunização são consideradas prioritárias para o SUS. Na última 

década houve significativa incorporação de novas vacinas no PNI, com decisões pautadas por 

critérios técnicos, programaticos e econômicos, incluindo planejamento orçamentário, estudos 

de custo-efetividade e avaliação de impacto orçamentário. No entanto, como não foi ainda 

realizado um estudo detalhado dos custos do PNI, são consideradas estimativas genéricas a 

partir de um valor fictício para o que se denomina custos operacionais, resultando em 

estimativas de custo subestimadas. Embora se conheça o orçamento do PNI no Brasil a cada 

ano, muitos dos custos do programa como infraestrutura, pessoal, entre outros, são 

compartilhados entre vários outros programas do MS e não são contabilizados no 

planejamento orçamentário. 

Considerando a importância do PNI para o Brasil e diante da necessidade de 

otimização de recursos, um estudo da avaliação de custos federais do Programa Nacional de 

Imunizações, sob a perspectiva do SUS, fornecerá dados para apoiar atividades de 

planejamento orçamentário e identificar possíveis ineficiências na alocação de recursos 

públicos. 

Resultados deste estudo serão utilizados para o planejamento orçamentário e subsídio 

para decisões sobre incorporação de novas vacinas, além de permitir a estimativa de custo-

efetividade da introdução de novas vacinas e do impacto orçamentário da sua introdução no 

decorrer do tempo, considerando uma estimativa mais precisa e detalhada.  

A análise das compras e custos de imunobiológicos ao longo de uma série histórica 

dos últimos 11 anos irá permitir a avaliação de tendências de quantitativos de 

imunobiológicos comprados e utilizados no país, assim como a variação do custo por dose ao 
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longo do tempo. Acredita-se que, com a incorporação de novas vacinas de maior custo 

unitário nos últimos anos, o custo de imunobiológicos tenha aumentado consideravelmente, 

sobretudo em decorrência do maior custo destas novas vacinas. O mapeamento do incremento 

dos custos e custo por dose de imunobiológicos e avaliação do impacto deste incremento nos 

custos do PNI ao longo dos anos considerando a incorporação das novas vacinas será 

fundamental para o adequado planejamento orçamentário e sustentabilidade financeira no 

programa de imunização considerando a tendência continuada de incorporação de novas 

vacinas no futuro.  

Finalmente, a caracterização da origem destes imunobiológicos assim como o 

mecanismo utilizado para sua compra em nível nacional é de grande importância para 

subsidiar ações governamentais relacionadas à autossuficiência na produção de 

imunobiológicos pelo país.  

Portanto, acredita-se que esse estudo será de grande valia para pesquisadores e para os 

gestores do SUS, assim como para profissionais envolvidos em atividades de imunizações nos 

diversos níveis de gestão do SUS. 
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3. OBJETIVO 

3.1 Objetivo geral 

Os objetivos deste estudo foram estimar o custo do PNI no Brasil na esfera federal 

considerando o ano base de 2013; e analisar as aquisições de imunobiológicos utilizados no 

Brasil considerando quantitativo e custos no período de 2004-2015. 

3.2 Objetivos específicos  

Como objetivos específicos, será possível: 

- Estimar os custos do PNI incorridos pelo nível federal considerando atividades de 

rotina e campanha; 

- Quantificar os custos federais do PNI, considerando os seguintes componentes: 

insumos (imunobiológicos, seringas, agulhas), recursos humanos (RH), transporte, 

infraestrutura predial, equipamentos, repasses financeiros e outros (mobilização social, 

treinamento, publicações e pesquisas). 

- Descrever o número de doses e custo de vacinas utilizadas pelo PNI na última 

década, considerando o custo por dose ao longo dos anos; 

- Caracterizar e quantificar os imunobiológicos adquiridos no Brasil na última década 

considerando: vacinas versus soros/imunoglobulinas, vacinas produzidas no Brasil versus 

vacinas importadas, vacinas “tradicionais” versus novas vacinas, mecanismo de compra 

utilizado; 

- Identificar os laboratórios produtores de vacinas no Brasil e descrever os 

imunobiológicos produzidos por cada um deles. 
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3. MÉTODOS 

4.1 Delineamento e local do estudo 

Para a análise de custos do PNI no nível federal, foi realizado um estudo descritivo 

retrospectivo de custo de programa, considerando o nível de gestão federal do Programa 

Nacional de Imunizações do Brasil.  

Para a análise de tendência histórica de quantidade e custos de imunobiológicos 

comprados pelo PNI entre 2004-2015, foi realizado um estudo restrospectivo do tipo 

ecológico descritivo, de série histórica. Para ambas as análises foi considerada a perspectiva 

do SUS. 

4.2 Período do estudo 

Para a análise de custos do PNI no nível federal, foi considerado o período de janeiro a 

dezembro de 2013 e para a análise de tendência histórica o período considerado foi de 2004 a 

2015. 

4.3 Componentes de custos considerados  

Os componentes de custos considerados no estudo foram:  

1) Insumos - Imunobiológicos, seringas e agulhas. 

2) RH - Pessoal envolvido em atividades de imunização ou de suporte ao PNI (custos 

recorrentes). 

3) Transporte - Veículos próprios ou alugados utilizados pelo PNI em atividades de 

imunizações, combustíveis e manutenção de veículos, contratação de transporte 

aéreo para atividades de imunização (custos recorrentes). 

4) Infraestrutura predial e serviços – Prédios utilizados pelo PNI e custos 

operacionais de serviços relacionados ao prédio incluindo: água, energia, limpeza, 

manutenção, desinsetização, seguro predial, elevadores, jardinagens, gás (GLP), 

brigada, segurança, condomínio e telefonia. 

5) Equipamentos de escritório - Computadores, fotocopiadoras, impressoras, entre 

outros. Foram considerados apenas equipamentos de valor igual ou maior que 

R$1.000,00. 

6) Repasses de recursos financeiros para estados e municípios – Repasses 

financeiros às unidades da federação para atividades relacionadas à imunização.   
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7) Outros – Outras atividades incluindo: mobilização social, treinamento, 

publicações (ex: manuais, diretrizes, cartões de vacina, etc.) e pesquisas. 

Não foram considerados neste estudo os custos de instituições que realizam atividades 

de suporte ao PNI, mas que não fazem parte da estrutura organizacional do PNI dentro do 

MS, a saber: INCQS, DataSUS e da Cenadi. Custos de equipamentos da rede de frio não 

foram incluídos, pois o armazenamento de imunobiologicos, agulhas e seringas no nivel 

federal se dá na Cenadi. 

Na Tabela 1 estão apresentados os componentes de custos considerados e ítens 

considerados em cada componente de custo. 

Tabela 1 - Componentes e ítens de custos considerados para o estudo de custo do Programa 

Nacional de Imunizações em nível federal. Brasil, 2013 

Componentes de Custo Itens de Custos 

Insumos Imunobiológicos, seringas e agulhas 

Recursos Humanos Pessoal envolvido nas atividades do PNI 

Transporte Veículos, combustíveis e transporte aéreo de vacinas 

Infraestrutura Predial Prédios e serviços operacionais 

Equipamentos de Escritório  Computadores, impressoras e outros eletrônicos 

Repasses de recursos federais Repasses financeiros 

Outros Mobilização social, treinamento, publicações e pesquisas 

Fonte: CGPNI, 2014. 

4.4 Tipos de custos capitais versus recorrentes  

A categorização em custos capitais e custos recorrentes foi realizada considerando a 

definição proposta por Drummond et al. (2005).  

Custos foram classificados como custos de capital e custos recorrentes. Os custos de 

capital foram definidos como aqueles utilizados para investimento em um bem de capital que 

será utilizado ao longo do tempo. No custeio do PNI, representam os custos de ativos exigidos 

pelo programa que tem duração maior de um ano, como, por exemplo, equipamentos de rede 

de frio, equipamentos de escritório, prédios, veículos.  

Os custos recorrentes foram aqueles que ocorrem a cada ano e representam os custos 

operacionais de programas de saúde, incluindo os custos com insumos, RH e custos 

operacionais de serviços relacionados à infraestrutura física. 
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4.5 Fonte dos dados 

Para a análise de custos do PNI no nível federal, os dados de recursos utilizados pelo 

programa e seus custos foram obtidos junto à CGPNI, no MS. Os dados foram colhidos por 

meio de entrevistas realizadas por entrevistadores treinados com os responsáveis pelas 

seguintes áreas da CGPNI: pessoal, administrativo, rede de frio, transportes, sistemas de 

informação, gestão. Também foram levantados contratos de serviços para custos operacionais 

relacionados a transporte e à infraestrutura predial junto ao MS. Foi ainda realizada revisão de 

documentos técnicos, de gestão, e relatórios financeiros do PNI, além da análise dos sistemas 

de informação do Sistema Nacional de Informações do PNI (SI-PNI). 

Para a análise de tendência histórica de quantidade e custos de imunobiológicos, os 

dados de quantidade de imunobiológico e custo das compras foram obtidos do Núcleo de 

Insumos Estratégicos (Nies) da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do MS, fornecidos 

pela CGPNI e pela OPAS, por meio do PNI. 

Os valores de custos de aquisição de insumos foram cotados com base em licitações 

públicas por meio dos pregões eletrônicos oficiais. Para compra internacional de vacinas os 

valores em dólares foram convertidos em reais considerando taxas de câmbio oficiais de 

acordo com o Banco Central do Brasil (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2016). Ainda foi 

considerado o custo de frete e seguro (Cost, Insurance and Freight - CIF) padronizado pela 

OPAS para cada ano. 

4.6 Instrumento de coleta dos dados 

Foi desenvolvido um instrumento de coleta de dados em parceria com a OPAS, a 

partir da ferramenta para custeio de programas de imunização (Cost-Vac), desenvolvida pela 

iniciativa ProVac. Esta ferramenta, previamente utilizada para custeio dos Programas 

Nacionais de Imunizações da Bolivia e Honduras (JANUSZ et al., 2015; JAUREGUI et al., 

2011, 2015) foi adaptada para utilização no Brasil, considerando as particularidades e 

estrutura do PNI no país e traduzida para português. No Anexo A está apresentado o 

instrumento de coleta de dados utilizado nesse estudo. 

4.7 Métodos de custeio 

Foram utilizados o micro custeio e o custeio por atividade, a depender do componente 

de custo considerado. Sempre que possivel, a metodologia de microcusteio foi utilizada. 

O micro custeio foi utilizado para estimar os custos dos seguintes componentes: 

insumos, RH, transporte, infraestrutura. Inicialmente foram identificados e quantificados os 
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recursos de saúde utilizados, para cada componente e ítens de custo considerados. Em 

seguida, o custo unitário de cada item foi identificado. Finalmente, o custo unitário foi 

multiplicado pela quantidade de recursos para se estimar o custo de cada ítem considerado 

dentro de cada componente de custo. 

O custeio por atividade foi utilizado para componentes para os quais não é possível 

realizar o micro custeio: mobilização social, treinamento, pesquisas, publicações. Os custos 

foram estimados por meio do mapeamento dos gastos relatados com cada uma destas 

atividades.  

Abaixo, são apresentados de maneira detalhada os procedimentos de custeio para cada 

componente de custo considerado na análise. 

4.7.1 Insumos – imunobiológicos, seringas e agulhas  

Todos os insumos utilizados no PNI em nível federal, a saber: imunobiológicos - 

incluindo vacinas e soros, seringas e agulhas, são compradas pelo nível federal e distribuídas 

para os estados. Estes por sua vez distribuem internamente para os níveis descentralizados de 

gestão. Cada estado pode realizar compras adicionais de seringas e agulhas se houver 

necessidade durante o ano. 

De acordo com a legislação nacional, vacinas importadas devem ser compradas por 

meio do Fundo Rotatório da OPAS (HORST; SOLER, 2010; OPAS; OMS, 2013). Portanto, a 

quantidade e custos de vacinas compradas por meio da OPAS foram obtidas junto à OPAS. O 

cálculo dos custos das vacinas adquiridas via OPAS foi realizado considerando os seguintes 

passos:  

1. Considerou-se o preço pago por dose em dólar americano (USD) como o valor base 

unitário para cada imunobiológico. 

2. O valor base unitário em dólar foi convertido em reais (R$) considerando o câmbio para 

importação do mês/ano da compra, segundo o Banco Central do Brasil. 

3. Ao valor unitário por dose em reais, foi somado o custo com de seguro e frete (CIF) e a 

taxa de administração da OPAS de 3% sobre o valor base unitário. 

4. O custo final por dose (custo + CIF + 3%) foi multiplicado pelo número de doses 

compradas para se obter o custo total anual com cada imunobiológico considerado. 

Para as vacinas produzidas por produtores nacionais, o valor pago por dose foi 

multiplicado pelo número de doses compradas para se obter o custo total anual com cada 

imunobiológico considerado. 
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Para a estimativa de custos do PNI em nível federal, foram consideradas apenas as 

vacinas utilizadas na rotina do programa durante o ano de 2013. Foram, portanto, excluídos os 

custos de soros e imunoglobulinas e vacinas dispensadas pelos Crie. 

Além da quantidade e custos das vacinas compradas, consideramos também a 

quantidade e custos de vacinas efetivimente administradas em 2013. Como é sabido que há 

uma taxa de perda de vacinas, decorrente tanto de aspectos técnicos quanto operacionais, 

consideramos uma taxa de perda de 5% para todas as vacinas para a estimativa final de custos 

das vacinas administradas no ano de 2013. 

Para a estimativa dos custos com seringas e agulhas considerou-se a quantidade de 

seringas e agulhas compradas pelo PNI durante todo ano de 2013, para todas as unidades da 

federação. O preço médio de compra por tipo de seringa e agulha informado pelo MS foi 

então multiplicado pela quantidade de seringas e agulhas compradas para a estimativa de 

custos com seringas e agulhas durante o ano de 2013. 

4.7.2 Recursos humanos (RH) 

Para a estimativa de custos com os RH, foram elencados todos os profissionais que 

realizam algumas atividades relacionadas ao PNI em nível federal.  

Para cada um destes profissionais foram obtidas informações sobre o tipo de vínculo, a 

área de atuação, o cargo, a carga horária de trabalho, o tempo de trabalho em meses durante o 

ano de 2013, o salário bruto, e o percentual de horas dedicada ao PNI durante os períodos de 

rotina e campanha, respectivamente.  

O salário bruto de cada profissional foi então multiplicado pelo percentual de tempo 

de trabalho atribuído ao PNI, estimando-se assim o custo de cada profissional considerando 

apenas o tempo dedicado ao PNI. Os custos de cada profissional considerando os tempos de 

trabalho dedicados ao PNI foram então somados para obtenção de custos com pessoal em 

nível federal. 

Foi realizada tambem uma análise descritiva dos profissionais, considerando as 

informações obtidas sobre função, tipo de vínculo e carga horaria dos profissionais. 

4.7.3 Transporte 

Para a estimativa de custos com transporte, foram considerados custos com transporte 

automotivo terrestre utilizado pelo PNI em nível federal, e contratos para transportes aéreos 

de vacinas realizados pelo PNI. 
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a) Transporte automotivo terrestre 

No caso dos veículos para o transporte terrestre do pessoal envolvido em atividades do 

PNI, foi considerado o contrato de aluguel, pois não há veículos próprios utilizados pelo PNI 

em nível central. Os custos com veículos automotivos incluiram custos com os veículos, 

motoristas, seguros, manutenção – todos os quais estavam incluídos em contrato de aluguel 

destes veículos. Uma vez que os veículos locados prestam serviços às várias áreas do MS, foi 

estimada a fração atribuível ao PNI destes serviços. 

O custo referente ao transporte terrestre do pessoal foi obtido pelo contrato de número 

18/2012 (BRASIL, 2012d) firmado pelo MS para a locação de veículos específicos da 

categoria “C” (serviços diversos), para atender as necessidades de transporte de todo o prédio 

VI, do MS para o ano de 2013. A CGPNI está localizada no predio VI. 

Para o cálculo da fração de transporte terrestre atribuível ao PNI, foi considerada a 

quantidade de servidores do PNI total de 44 sobre a quantidade de servidores que atendem 

todo o prédio VI do MS, total de 446. Assim, estimou-se a fração atribuível dos custos do 

contrato de transporte automotivo para o PNI considerando a seguinte fórmula: (44/446) x 

100 = 9,75%. A fração atribuível foi aplicada ao valor total do contrato para a estimativa de 

custos relacionados ao transporte terrestre, ou seja, veículos e motoristas específicos do PNI.   

O valor de custo com transporte automotivo para o PNI durante o ano de 2013 foi 

estimado considerando a seguinte fórmula: 

 

𝑪𝒖𝒔𝒕𝒐 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆 𝑷𝑵𝑰 = 𝑪𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆 𝒑𝒆𝒍𝒐 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒕𝒐  𝑿  𝟎, 𝟎𝟗𝟕𝟓 

 

b) Combustíveis 

Para estimar os custos com combustíveis para o transporte automotivo terrestre, os 

cálculos foram efetuados considerando os seguintes passos: 

1- O consumo médio de combustível para um veículo foi estimado considerando-se um 

veículo padrão de 1.000 cilindradas. Foi estimado, portanto um consumo em média de um 

litro de etanol para percorrer uma distância de oito quilômetros (8,0 Km/L), ou um litro de 

gasolina para percorrer uma distância de onze quilômetros (11,0 Km/L). Foi considerada a 

média entre veículo a gasolina e etanol resultando em 9,5 Km/L. 

2- Foi levantado o custo por litro do etanol e da gasolina em Brasília para o ano de 2013 

considerando dados do Portal Brasileiro de Dados Abertos e Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (BRASIL, 2013b). Segundo essa fonte, o preço 
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médio foi de R$2,28 para etanol e R$2,99 para gasolina. Foi considerada a média entre 

veículo a gasolina e etanol resultando em R$2,63 reais. 

3- Foi obtido do PNI o número de kilometros percorridos pelos veículos para atividades 

relacionadas ao PNI, considerando listagem de solicitação de veículos pelo PNI junto ao 

setor de transporte do MS. 

 

O custo com combustível para o PNI durante o ano de 2013 foi estimado considerando a 

seguinte fórmula: 

𝑪𝒖𝒔𝒕𝒐 𝑪𝒐𝒎𝒃𝒖𝒔𝒕í𝒗𝒆𝒍 𝑷𝑵𝑰 = (
𝑫𝒊𝒔𝒕𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒑𝒆𝒓𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒅𝒂

𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝒆𝒔𝒕𝒊𝒎𝒂𝒅𝒐
) 𝑿 𝒑𝒓𝒆ç𝒐 𝒎é𝒅𝒊𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝑳  

 

c) Transporte aéreo de vacinas 

Para a estimativa de custos com o transporte aéreo de vacinas, os custos foram obtidos 

por meio de contratos celebrados pelo MS com empresas de transporte aéreo de vacinas, no 

ano de 2013. 

4.7.4 Infraestrutura física 

Para a estimativa de custos com infraestrutura, foram considerados custos com 

infraestrutura predial ocupada pelo PNI no nível federal, assim como os serviços necessários à 

sua operação e funcionamento. No nível federal de gestão do MS, toda a infraestrutura predial 

é alugada e os custos operacionais relacionados são pagos como serviços prestados e, 

portanto, passíveis de contrato. 

Para estimar a fração atribuível dos custos referentes à infraestrutura predial e custos 

operacionais do PNI, foram consideradas as áreas totais dos seguintes anexos do MS 

comparados com a área total de 310,4 m2 ocupada pelo PNI. 

Prédio I   9.920 m2 

Prédio II   7.521 m2 

Prédio IV   20.753 m2 

Prédio V   22.956 m2 

Prédio VI   7.094 m2 

Prédio VII   5.555 m2 

Prédio VIII   23.072 m2 

Prédio IX   3.917 m2 

Prédio X   1.450 m2 
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a) Infraestrutura predial 

No caso do espaço físico predial ocupado pelo PNI em nível federal, foi considerado o 

contrato de aluguel, pois não há prédios próprios. 

O custo referente ao aluguel foi obtido pelo contrato de número 10.114/2006, segundo 

termo aditivo 11/2012 (BRASIL, 2013a). Esse contrato tem por objeto, a locação do imóvel 

comercial situado no SCS, quadra 04, lote “A”, Edifício Principal, Brasília/DF- Área total 

construída de 7.094 m2 para funcionamento do prédio VI do MS. É neste prédio que está 

localizado o PNI em Brasília. 

A fração atribuível foi aplicada ao valor total do contrato para a estimativa de custos 

relacionados a infraestrutura predial considerando a área ocupada pelo PNI. Para o cálculo da 

fração de infraestrutura predial atribuível ao PNI, foi considerada a proporção da área 

ocupada pelo PNI (310,4 m2), sobre a área do prédio VI. 

Assim, estimou-se a fração atribuível para os seguintes componentes de custos: 

aluguel, água, limpeza, desinsetização, seguro predial, elevadores, jardinagem, gás e 

condomínio para o PNI considerando a seguinte fórmula: (310,4/7.094) x 100 = 4,38%. 

O valor de custo de aluguel para o PNI durante o ano de 2013 foi estimado 

considerando a seguinte fórmula: 

 

𝑪𝒖𝒔𝒕𝒐 𝒂𝒍𝒖𝒈𝒖𝒆𝒍 𝑷𝑵𝑰 = 𝑪𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒍𝒖𝒈𝒖𝒆𝒍 𝒅𝒐 𝒑𝒓é𝒅𝒊𝒐  𝑿  𝟎, 𝟎𝟒𝟑𝟖 

 

b) Custos operacionais relacionados à infraestrutura 

Para os seguintes serviços: aluguel, água, energia, limpeza, desinsetização, seguro, 

elevadores, jardinagem, gás (GLP), condomínio e transporte (aluguel de veículos com 

motoristas) os contratos específicos de pretação destes serviços incluíam serviços para todo o 

prédio VI. Assim, a área considerada para estimar a fração atribuível foi de 7.094 m2 (prédio 

VI). 

Para os seguintes serviços: manutenção predial, o contrato específico de pretação de 

serviço incluía serviços para os seguintes prédios I, II, IV, V, VI, VII e X. Assim, a área 

considerada para estimar a fração atribuível de manutenção predial foi de 75.249 m2. 

Para os seguintes serviços: brigada e segurança, os contratos especificos de pretação 

destes serviços incluíam serviços para os seguintes prédios (I, II, IV, V, VI, VII, VIII). Assim, 

a área considerada para estimar a fração atribuível de manutenção predial foi de 96.871 m2.  
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Água 

O custo referente ao consumo de água foi obtido pelo contrato de número 083/2010, 

segundo termo aditivo 083/2010 (BRASIL, 2010c). Este custo corresponde ao consumo de 

água anual para o prédio da unidade VI (área total de 7.094 m2). 

Para o cálculo da fração de água atribuível ao PNI, foi considerada a proporção da área 

ocupada pelo PNI (310,4 m2), sobre a área do prédio VI. 

O custo final de água para o PNI, durante o ano de 2013, foi estimado considerando a 

seguinte fórmula: 

 

𝑪𝒖𝒔𝒕𝒐 á𝒈𝒖𝒂 𝑷𝑵𝑰 = 𝑪𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 á𝒈𝒖𝒂 𝒅𝒐 𝒑𝒓é𝒅𝒊𝒐 𝑿  𝟎, 𝟎𝟒𝟑𝟖 

 

Energia  

O custo referente ao consumo de energia anual foi obtido pelo contrato de número 

21/2012 (BRASIL, 2012c). O presente contrato tem por objeto regular o fornecimento de 

energia elétrica necessária ao funcionamento das instalações localizadas nos prédios I, VI e 

VII do MS, totalizando uma área de 22.569m2. 

O contrato prevê valores em função da demanda em Kilowatt (KW) totalizando 340 

KW para os três prédios em questão. 

Considerando que o contrato engloba os três prédios acima citados, foi aplicada uma 

estimativa de proporção de valor atribuído ao prédio VI em função da área ocupada pelo 

mesmo sobre a área total dos três prédios considerados no contrato. Assim, considerou-se a 

fração atribuível de energia elétrica consumida pelo prédio VI considerando a seguinte 

fórmula: (7.094/22.569) x 100 = 31,4%. 

Para o cálculo da fração de energia elétrica atribuível ao PNI, foi considerada a 

proporção da área ocupada pelo PNI (310,4 m2), sobre a área do prédio VI. O custo final de 

energia elétrica para o PNI, durante o ano de 2013, foi estimado considerando a seguinte 

fórmula: 

 

𝑪𝒖𝒔𝒕𝒐 𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒂 𝑷𝑵𝑰 = 𝑪𝒕𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒂 𝒅𝒐 𝒑𝒓é𝒅𝒊𝒐 𝑿 𝟎, 𝟑𝟏𝟒𝟑 𝑿 𝟎, 𝟎𝟒𝟑𝟖 

 

Limpeza 

O custo referente à limpeza anual para todo prédio, foi informado pela Coordenação 

Geral do Programa Nacional de Imunizações (CGPNI). 
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Para o cálculo da fração de limpeza atribuível ao PNI, foi considerada a proporção da 

área ocupada pelo PNI (310,4 m2), sobre a área do prédio VI.  

Assim, o valor de custo de limpeza para o PNI, durante o ano de 2013, foi estimado 

considerando a seguinte fórmula: 

 

𝑪𝒖𝒔𝒕𝒐 𝑳𝒊𝒎𝒑𝒆𝒛𝒂 𝑷𝑵𝑰 = 𝑪𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒍𝒊𝒎𝒑𝒆𝒛𝒂 𝒅𝒐 𝒑𝒓é𝒅𝒊𝒐 𝑿  𝟎, 𝟎𝟒𝟑𝟖 

 

Manutenção predial 

O custo referente à manutenção predial foi obtido pelo contrato de número 41/2013 

(BRASIL, 2010a). O referido contrato tem por objeto contratação de serviços de manutenção 

predial, nas instalações civis com mão de obra nos prédios I, II, IV, V, VI, VII, X do MS, 

totalizando uma área de 75.249 m2. 

Considerando que o contrato engloba os sete prédios acima citados, foi aplicada uma 

estimativa de proporção de valor atribuído à área ocupada pelo PNI em função da área total 

dos sete prédios considerados no contrato. Assim, considerou-se a fração atribuível de 

manutenção predial para o prédio VI considerando a seguinte fórmula: (7.094/75.249) x 100 = 

9,427%. 

O custo final de manutenção predial para o PNI, durante o ano de 2013, foi estimado 

considerando a seguinte fórmula: 

 

𝑪𝒖𝒔𝒕𝒐 𝑴𝒂𝒏𝒖𝒕𝒆𝒏çã𝒐 𝑷𝒓𝒆𝒅𝒊𝒂𝒍 𝑷𝑵𝑰

= 𝑪𝒕 𝒎𝒂𝒏𝒖𝒕𝒆𝒏çã𝒐 𝒅𝒐𝒔 𝒑𝒓é𝒅𝒊𝒐𝒔  𝑿 𝟎, 𝟎𝟗𝟒𝟐𝟕 𝑿 𝟎, 𝟎𝟒𝟑𝟖 

 

Desinsetização 

O custo referente ao serviço de desinsetização foi obtido pelo contrato de número 

236/2010 segundo termo aditivo (BRASIL, 2010b). Esse custo corresponde ao serviço de 

desinsetização para o prédio VI (área total é de 7.094 m2). 

Para o cálculo da fração de desinsetização atribuível ao PNI, foi considerada a 

proporção da área ocupada pelo PNI (310,4 m2), sobre a área do prédio VI. 

Assim, o valor de custo de desinsetização para o PNI, durante o ano de 2013, foi 

estimado considerando a seguinte fórmula: 

 

𝑪𝒖𝒔𝒕𝒐 𝑫𝒆𝒔𝒊𝒏𝒔𝒆𝒕𝒊𝒛𝒂çã𝒐𝑷𝑵𝑰 = 𝑪𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒔𝒊𝒏𝒔𝒆𝒕𝒊𝒛𝒂çã𝒐 𝒅𝒐 𝒑𝒓é𝒅𝒊𝒐 𝑿  𝟎, 𝟎𝟒𝟑𝟖 
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Seguro Predial  

O custo referente ao seguro anual do prédio foi informado pela CGPNI. Este custo 

corresponde ao seguro para o prédio VI (área total é de 7.094 m2). 

Para o cálculo da fração do seguro predial atribuível ao PNI, foi considerada a 

proporção da área ocupada pelo PNI (310,4 m2), sobre a área do prédio VI. 

O custo final do seguro predial para o PNI, durante o ano de 2013, foi estimado 

considerando a seguinte fórmula: 

 

𝑪𝒖𝒔𝒕𝒐 𝑺𝒆𝒈𝒖𝒓𝒐 𝑷𝒓𝒆𝒅𝒊𝒂𝒍 𝑷𝑵𝑰 = 𝑪𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒔𝒆𝒈𝒖𝒓𝒐 𝒅𝒐 𝒑𝒓é𝒅𝒊𝒐 𝑿  𝟎, 𝟎𝟒𝟑𝟖 

 

Elevadores 

O custo referente aos elevadores do prédio foi informado pela CGPNI. Este custo 

corresponde ao seguro para o prédio VI (área total é de 7.094 m2). 

Para o cálculo da fração dos elevadores atribuível ao PNI, foi considerada a proporção 

da área ocupada pelo PNI (310,4 m2), sobre a área do prédio VI.  

O custo final dos elevadores para o PNI, durante o ano de 2013, foi estimado 

considerando a seguinte fórmula: 

 

𝑪𝒖𝒔𝒕𝒐 𝑬𝒍𝒆𝒗𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔𝑷𝑵𝑰 = 𝑪𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒆𝒍𝒆𝒗𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒅𝒐 𝒑𝒓é𝒅𝒊𝒐 𝑿  𝟎, 𝟎𝟒𝟑𝟖 

 

Jardinagem 

O custo referente aos serviços de jardinagem do prédio foi informado pela CGPNI. 

Este custo corresponde ao seguro para o prédio VI (área total é de 7.094 m2). 

Para o cálculo da fração dos serviços de jardinagem atribuível ao PNI, foi considerada 

a proporção da área ocupada pelo PNI (310,4 m2), sobre a área do prédio VI. O custo final dos 

serviços de jardinagem para o PNI durante o ano de 2013 foi estimado considerando a 

seguinte fórmula: 

 

𝑪𝒖𝒔𝒕𝒐 𝑱𝒂𝒓𝒅𝒊𝒏𝒂𝒈𝒆𝒎𝑷𝑵𝑰 = 𝑪𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒋𝒂𝒓𝒅𝒊𝒏𝒂𝒈𝒆𝒎 𝒅𝒐 𝒑𝒓é𝒅𝒊𝒐 𝑿  𝟎, 𝟎𝟒𝟑𝟖 
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Gás 

O custo referente ao gás do prédio foi informado pela CGPNI. Este custo corresponde 

ao seguro para o prédio VI (área total é de 7.094 m2). 

Para o cálculo da fração do gás atribuível ao PNI, foi considerada a proporção da área 

ocupada pelo PNI (310,4 m2), sobre a área do prédio VI. 

O custo final do gás para o PNI durante o ano de 2013 foi estimado considerando a 

seguinte fórmula: 

 

𝑪𝒖𝒔𝒕𝒐 𝑮á𝒔𝑷𝑵𝑰 = 𝑪𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑮á𝒔 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒐 𝒑𝒓é𝒅𝒊𝒐 𝑿  𝟎, 𝟎𝟒𝟑𝟖 

 

Serviços de brigada  

O custo referente à brigada foi obtido pelo contrato de número 293/2010, Terceiro 

Termo Aditivo (BRASIL, 2012a). Esse contrato tem por objeto a prestação de serviços de 

brigada de bombeiro particular, nos prédios I, II, IV, V, VI, VII, VIII do MS em Brasília-DF, 

que juntos totalizam área de 96.871 m2. 

Considerando que o contrato engloba os sete prédios acima citados, foi aplicada uma 

estimativa de proporção de valor atribuído ao prédio VI em função da área total dos sete 

prédios considerados no contrato. Assim, considerou-se a fração atribuível de serviços de 

brigada para o prédio VI considerando a seguinte fórmula: (7.094/96.871) x 100 = 7,32%. 

Para o cálculo da fração de serviços de brigada atribuível ao PNI, foi considerada a 

proporção da área ocupada pelo PNI (310,4 m2), sobre a área do prédio VI. O custo final de 

serviços de brigada para o PNI durante o ano de 2013 foi estimado considerando a seguinte 

fórmula: 

 

𝑪𝒖𝒔𝒕𝒐 𝑩𝒓𝒊𝒈𝒂𝒅𝒂𝑷𝑵𝑰 = 𝑪𝒕 𝒃𝒓𝒊𝒈𝒂𝒅𝒂 𝒅𝒐𝒔 𝒑𝒓é𝒅𝒊𝒐𝒔 𝑿 𝟎, 𝟎𝟕𝟑𝟐 𝑿 𝟎, 𝟎𝟒𝟑𝟖 

 

Segurança 

O custo referente à segurança armada e desarmada foi obtido pelo contrato de número 

304/2010, quarto termo aditivo (BRASIL, 2014a). Este contrato tem por objeto a prestação de 

serviços de vigilância nas unidades I, II, IV, V, VI, VII, VIII do MS em Brasília-DF, área 

total é de 96.871 m2. 

Considerando que o contrato engloba os sete prédios acima citados, foi aplicada uma 

estimativa de proporção de valor atribuído ao prédio VI em função da área total dos sete 
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prédios considerados no contrato. Assim, considerou-se a fração atribuível de serviços de 

segurança para o prédio VI considerando a seguinte fórmula: (7.094/96.871) x 100 = 7,32%. 

Para o cálculo da fração de segurança atribuível ao PNI, foi considerada a proporção 

da área ocupada pelo PNI (310,4 m2), sobre a área do prédio VI. 

O custo final de serviços de segurança para o PNI durante o ano de 2013 foi estimado 

considerando a seguinte fórmula: 

 

𝑪𝒖𝒔𝒕𝒐 𝑺𝒆𝒈𝒖𝒓𝒂𝒏ç𝒂𝑷𝑵𝑰 = 𝑪𝒕 𝒔𝒆𝒈𝒖𝒓𝒂𝒏ç𝒂 𝒅𝒐𝒔 𝒑𝒓é𝒅𝒊𝒐𝒔 𝑿 𝟎, 𝟎𝟕𝟑𝟐 𝑿 𝟎, 𝟎𝟒𝟑𝟖 

 

Condomínio 

O custo referente ao condomínio anual do prédio, situado no Setor Comercial Sul, 

quadra 04, lote “A” Edifício Principal, Brasília-DF do MS, foi informado pela CGPNI. Este 

custo corresponde ao condomínio para o prédio VI (área total é de 7.094 m2). Para o cálculo 

da fração do condomínio atribuível ao PNI, foi considerada a proporção da área ocupada pelo 

PNI (310,4 m2), sobre a área do prédio VI.  

O custo final de condomínio para o PNI durante o ano de 2013 foi estimado 

considerando a seguinte fórmula: 

 

𝑪𝒖𝒔𝒕𝒐 𝑪𝒐𝒏𝒅𝒐𝒎í𝒏𝒊𝒐𝑷𝑵𝑰 = 𝑪𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑪𝒐𝒏𝒅𝒐𝒎í𝒏𝒐 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒐 𝒑𝒓é𝒅𝒊𝒐 𝑿  𝟎, 𝟎𝟒𝟑𝟖 

 

Telefone 

Os custos com telefonia foram estimados por meio da obtenção da listagem de todas as 

ligações originadas de ramais do PNI no ano de 2013. Os custos de todas estas ligações foram 

somados totalizando os custos estimados para telefonia pelo PNI em nível federal em 2013. 

4.7.5 Equipamentos de escritório  

Foram considerados somente os equipamentos com valores acima de R$1.000,00. 

Uma contagem baseada em observação visual do número de computadores, impressoras, 

fotocopiadoras e outros equipamentos eletrônicos na área de trabalho do PNI foram 

realizados. 

O valor médio de mercado de cada grupo de equipamentos considerando ano, modelo 

e marca foi estimada. Todos os equipamentos eram de uso exclusivo do PNI, portanto não foi 

necessária estimativa de fração atribuível ao PNI. 
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4.7.6 Repasses para as Redes de Frio  

Os custos referentes aos repasses financeiros para aquisição de equipamentos, material 

permanente e/ou unidades para fomento e aprimoramento das condições de funcionamento da 

rede de frio foram obtidos por meio da Portaria N° 3.301, de 26 de dezembro de 2013 

(BRASIL, 2013d). 

4.7.7 Outros 

Para os seguintes ítens, a metodologia usada para estimar os custos, foi a de custeio 

baseado em atividade: mobilização social, treinamento, publicações (ex: manuais, diretrizes, 

cartões de vacina, etc.) e pesquisas. 

Foram identificadas junto ao PNI as atividades de mobilização social e treinamento, as 

pesquisas realizadas em 2013, assim como as publicações diversas específicas do PNI 

desenvolvidas em 2013. Foram então obtidos os valores totais pagos pelo MS com um dos 

grupos de atividades listadas acima. 

4.8 Análises de dados  

Os custos estimados são descritos como custos totais e estratificados por componente 

considerado. Para os componentes de RH os custos foram apresentados estratificados por tipo 

de contrato e função dos profissionais de saúde. Os diversos ítens de serviços operacionais de 

infraestrutura física no nível federal, são apresentados como percentual do custo total com 

infraestrutura predial.  

Para o estudo de tendência histórica de quantidade e custos dos imunobiológicos 

adquiridos pelo Brasil no período de 2004-2015, foram estimados os custos totais, custo 

médio por dose, e respectivos desvios padrão para cada ano. Foi realizada análise estratificada 

por tipo de imunobiológicos, por mecanismos de compras das vacinas, por vacinas 

tradicionais versus novas, e por vacinas produzidas no Brasil versus importadas. Os resultados 

deste estudo são apresentados com mais detalhes no artigo anexo (Apêndice A). 

4.9 Aspectos éticos 

O Projeto Tecnologia para avaliação do impacto de novas vacinas do PNI foi 

submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da 

Universidade Federal de Goiás (HC-UFG), sendo aprovado conforme parecer N° 162.532, em 

dezembro de 2012 (Anexo B).   
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5. RESULTADOS 

5.1 Estimativa de custos do PNI por componentes 

a) Insumos (imunobiológicos, seringas e agulhas)  

Os custos totais com a aquisição de insumos, em 2013, foram de R$1.304.032.414,00. 

Desse total, R$1.282.755.168,00 foram com imunobiológicos (doses administradas) e 

R$21.277.246,00 com seringas e agulhas. Os imunobiológicos adquiridos pelo Fundo 

Rotatório da OPAS e pelo MS, em 2013, estão apresentados, respectivamente, nas Tabelas 2 e 

3. 

Tabela 2 - Imunobiológicos importados, comprados por meio do Fundo Rotatório da 

Organização Panamericana da Saúde. PNI, Brasil, 2013 

Imunobiológicos Unidades 
Preço/Dose 

(R$)  

 Custo total* 

(R$) 

DTPa 50.000 18,75 937.442,49 

Cólera 20.000 4,42 88.451,54 

Febre Tifoide 10.000 19,03 190.330,74 

Hepatite A (adulto) 20.000 25,62 512.419,71 

Hepatite A (pediátrico) 40.000 16,57 662.857,17 

Pneumococo 23 400.000 15,40 6.159.847,32 

Raiva humana   300 28,94 8.680,79 

Imuno Anti-Hepatite B 15.890 43,89 697.485,44 

Imuno Anti-Hepatite B 14.110 47,37 668.390,60 

Imuno Antirrábica 20.000 93,31 1.866.249,45 

Imuno Anti-Tetânica 15.000 24,04 360.581,21 

Imuno Anti-Varicella Zóster 15.000 254,62 3.819.367,97 

Pentavalente  4.000.000 21,72 86.889.525,11 

Pentavalente 8.000.000 6,02 48.139.781,06 

DTPa-adulto  8.000.000 6,63 53.044.444,39 

Tríplice Viral 5.000.000 2,51 12.526.465,53 

Varicela 1.200.000 25,42 30.500.949,52 

Total 26.820.300   247.073.270,03 

Fonte: CGPNI, 2014. 

*Custo total incluindo CIF + 3% 
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Tabela 3 - Imunobiológicos de produção nacional, comprados pelo Ministério da Saúde de 

produtores nacionais. PNI, Brasil, 2013 

Imunobiológicos                                        Unidades 
Preço/dose 

(R$) 

Custo total 

(R$)  

BCG 10.000.000 1,37 13.654.000,00 

Dupla Adulto (dT – difteria, tétano) 8.499.490 0,45 3.824.770,50 

Dupla Infantil (DT – difteria, tétano) 2.500 2,96 7.400,00 

Hepatite B  20.000.000 1,54 30.800.000,00 

Influenza  44.000.000 8,69 382.360.000,00 

Poliomielite Oral (VOP) 35.000.000 0,71 24.850.000,00 

Raiva Vero  1.795.000 29,29 52.575.550,00 

Tríplice bacteriana (difteria, tétano, pertussis) 6.000.000 0,55 3.300.000,00 

Tríplice Viral (sarampo, rubéola, caxumba) 25.000.000 7,02 175.500.000,00 

Febre Amarela  11.173.400 0,00 0,00 

Rotavírus 5.000.000 21,82 109.100.000,00 

Haemophilus influenzae tipo b (Hib) 70.000 10,99 769.300,00 

Pneumocócica conjugada 10 Valente 11.000.000 33,01 363.110.000,00 

Poliomielite Inativada (VIP) 15.000.000 5,60 84.000.000,00 

Meningocócica C Conjugada 12.000.000 21,36 256.320.000,00 

Total 204.540.390   1.500.171.020,50 

Fonte: CGPNI, 2014. 

 

Como muitas vezes são compradas vacinas para estoque estratégico ou atividades a 

serem realizadas no ano seguinte, para os custos com imunobiológicos no ano de 2013 

consideramos as doses de vacinas administradas no mesmo ano, conforme obtido pelo 

Sistema de Informação do PNI. Em 2013, foram administradas 151.014.516 doses de vacinas 

na população. O custo total para o MS foi de R$1.221.671.589 (Tabela 4). Ao se considerar a 

taxa de perda de vacinas (5%), este custo ficou em R$1.282.755.168. 
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Tabela 4 – Número de doses administradas e custo total por imunobiológicos. PNI, Brasil, 

2013 

Imunobiológicos 
Doses 

administradas  

Preço/dose  Custo total 

Custo total + 5% 

perdas nas doses 

administradas 

(R$) (R$)  (R$)  

BCG 3.126.843 1,37 4.283.775 4.497.964 

DTP (difteria, tétano, 

pertussis) 
5.750.645 0,55 3.162.855 3.320.998 

Dupla Adulto (dT – difteria, 

tétano) 
16.374.898 0,45 7.368.704 7.737.139 

Dupla Infantil (DT – difteria, 

tétano) 
3.139 2,96 9.291 9.756 

Febre Amarela 5.529.527 1,06 5.861.299 6.154.364 

Haemophilus influenzae tipo 

b (Hib) 
90.083 10,99 990.012 1.039.513 

Hepatite B 15.940.457 1,54 24.548.304 25.775.719 

Influenza 32.333.228 8,69 280.975.751 295.024.539 

Meningite A/C 4.235 1,5 6.353 6.671 

Meningococica C Conjugada 8.682.961 21,36 185.468.047 194.741.449 

Poliomielite Oral (VOP) 14.941.481 0,71 10.608.452 11.138.875 

Rotavirus 5.579.570 21,82 121.746.217 127.833.528 

Pentavalente (DTP-HB/Hib) 8.525.537 7,67 65.390.869 68.660.412 

Pneumococica Conjugada 10 

Valente 
10.974.529 33,01 362.269.202 380.382.662 

Pneumococo 23 Valente 276.079 15,4 4.251.617 4.464.198 

Poliomielite Inativada (VIP) 10.128.302 5,6 56.718.491 59.554.416 

Tetravalente (DTP-Hib) 67.591 28,3 1.912.825 2.008.466 

Tríplice Viral (sarampo, 

rubéola, caxumba) 
8.791.438 4,77 41.935.159 44.031.917 

Varicela 348.242 25,42 8.852.312 9.294.928 

Multivacinação Campanha 

(atualização de caderneta de 

vacinação) 

3.545.731 

  

35.312.054 37.077.657 

Total 151.014.516   1.221.671.589 1.282.755.168 

 Fonte: CGPNI, 2014. 

A quantidade adquirida de seringas e agulhas e a quantia de recursos gastos na 

aquisição destes insumos estão apresentadas na Tabela 5. 
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Tabela 5 - Quantidade e custo de compra de seringas e agulhas. PNI, Brasil, 2013 

Tipos de seringas e agulhas Unidades 

Custo Total 

(R$)  

Seringa de 1 ml com agulha 13x3,8  10.898.000 1.583.479,40 

Seringa de 1 ml com agulha 13x4,5 3.252.000 451.052,40 

Seringa de 1 ml com agulha 20x5,5 6.279.200 973.276,00 

Seringa de 1 ml com agulha 25x6,0 5.359.000 830.645,00 

Seringa de 1 ml com agulha 25x7,0 2.810.000 447.633,00 

Seringa de 3 ml com agulha 25x6,0 45.103.000 5.367.257,00 

Seringa de 3 ml com agulha 25x7,0 17.230.000 2.046.924,00 

Seringa de 3 ml com agulha 25x8,0 4.000.000 690.800,00 

Seringa de 3 ml com agulha 13x4,5 16.363.000 2.536.265,00 

Seringa de 3 ml com agulha 20x5,5 44.500.000 5.731.600,00 

Seringa de 5 ml com agulha 25x6,0 311.000 41.114,20 

Seringa de 5 ml com agulha 25x8,0 4.440.000 577.200,00 

Total 160.545.200 21.277.246,00 

Fonte: CGPNI, 2014. 

b) Recursos Humanos 

Um total de 44 profissionais atuam em atividades do PNI no nível federal, todos eles 

com dedicação exclusiva às atividades do PNI.  

Destes, 20 profissionais (53,3%) tem contratos via OPAS, 11 (28,4%) são servidores 

do MS, cinco (11,2%) são Outros-vínculos não especificados, três (6,1%) são bolsistas e 

cinco (1%) são estagiários. Os custos totais com RH, para o ano de 2013, foi de 

R$3.210.769,92. 

Deste total, proporcionalmente a quantidade de profissionais por tipo de vínculo, a 

maior parte dos custos com RH são com contratos via OPAS R$1.712.904,00. Os custos com 

funcionários servidores públicos via MS foram de R$911.353,92, enquanto que R$194.400,00 

foram custos com bolsistas (Tabela 6).  
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Tabela 6 - Número de profissionais, custos totais e proporção de custos com recursos humanos 

por tipo de contrato. PNI, Brasil, 2013 

Tipo de Contrato 
Nº 

profissionais 

Salário bruto 

anual (em R$) 

Proporção de custos 

em relaçao ao custo 

total com RH (%) 

OPAS 20 1.712.904,00 53,3 

Ministério da Saúde 11 911.353,92 28,4 

Outros  5 360.192,00 11,2 

Bolsa 3 194.400,00 6,1 

Estágio 5 31.920,00 1,0 

Total        44 3.210.769,92 100,0 

 

A maior parte dos profissionais (n=21; 47,7%) é constituída por técnicos. Na Tabela 7 

está relacionado o número de profissionais, custos e proporção dos custos com RH por função 

exercida. 

Tabela 7 - Número de profissionais, custos totais e proporção de custos com recursos 

humanos por função. PNI, Brasil, 2013 

Função 
Nº de 

profissionais 

Custos anuais 

(R$)  

Proporção de custos 

em relação ao custo 

total com RH (%) 

Coordenador (a) 2 324.460,32 10,1 

Enfermeiro (a) 9 740.688,00 23,1 

Técnico (a) 21 1.670.528,28 52,0 

Secretário (a) 2 115.260,00 3,6 

Manejo de dados 8 178.537,32 5,6 

Médico (a) 2 181.296,00 5,6 

Total 44 3.210.769,92 100,0 

 

c) Transporte  

Transporte automotivo 

O custo com transporte para a locação de 25 veículos da categoria “C” (serviços 

diversos) por ano foi de R$310.885,40.  
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Após multiplicar este valor pela fração atribuível ao PNI especificada nos métodos 

(9,75%), foi estimado um custo total anual de R$30.321,78, referente aos custos 

proporcionais considerando o uso de quatro veículos por 44 servidores lotados no PNI. 

 

Combustível 

Foi identificado que a distância percorrida para atividades do PNI no ano de 2013 

pelos quatro veículos em uso pelo PNI foi de 2.354 Km. A estimativa da quantidade de 

combustível consumida e a distância percorrida pelos veículos foram realizadas considerando 

a seguinte proporção: 

Quantidade de Combustível (litros)                 Distância Percorrida (Km) 

1         9,5 

247,78         2.354 

Portanto, a estimativa do custo total com combustíveis para os quatro veículos que 

atenderam o PNI no ano de 2013 foi de R$651,68 (247,78 x 2,63). 

 

Transporte aéreo de vacinas 

O custo para transportar as vacinas por via aérea durante o ano de 2013 foi de 

R$78.251.826,49.  

 

d) Infraestrutura Predial e Custos Operacionais  

Os custos totais anuais com a infraestrutura predial e seus custos operacionais no nível 

federal em 2013 foram de R$658.819,93. 

 

Aluguel  

Em relação ao aluguel, o custo total anual do contrato foi de R$3.684.000,00.  

Estimou-se em R$161.194,47 o custo total com aluguel da área ocupada pelo PNI, durante o 

ano de 2013. 

 

Custos operacionais  

Água 

Em relação à água, o custo total anual do contrato foi de R$96.000,00. Estimou-se em 

R$4.200,51 o custo total com água. 
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Energia  

Em relação à energia, o custo total anual do contrato foi de R$3.152.019,36. Estimou-

se em R$43.350,35 o custo total com energia.  

 

Limpeza 

Em relação à limpeza, o custo total anual do contrato foi de R$3.504.719,76.  

Estimou-se em R$153.350,02 o custo total com limpeza. 

 

Manutenção Predial  

Em relação à manutenção predial, o custo anual do contrato foi de R$6.073.056,00. 

Estimou-se em R$25.051,26 o custo total com manutenção predial.  

 

Desinsetização  

Em relação ao serviço de desinsetização, o custo anual foi de R$31.900,00. Estimou-se 

em R$1.395,79 o custo total com desinsetização. 

 

Seguro Predial  

Em relação ao seguro do predial, o custo anual foi de R$18.728,16. Estimou-se em 

R$819,46 o custo total com seguro do prédio. 

 

Elevadores  

Em relação aos elevadores do prédio, o custo anual foi de R$345.600,00. Estimou-se 

em R$15.121,83 o custo total com elevadores. 

 

Jardinagem  

Em relação aos serviços de jardinagem, o custo anual foi de R$151.527,84. Estimou-se 

em R$6.630,14 o custo total com jardinagem. 

 

Gás 

Em relação ao consumo de gás (GLP), o custo anual foi de R$22.133,28. Estimou-se 

em R$968,45 o custo total com o consumo de gás. 
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Brigada de bombeiro particular 

Em relação aos serviços de brigada de bombeiro particular, o custo anual foi de 

R$5.965.284,00. Estimou-se em R$19.114,34 o custo total com brigada.  

 

Segurança armada e desarmada  

Em relação aos serviços de segurança armada e desarmada, o custo anual foi de 

R$8.983.596,48.  Estimou-se em R$28.785,81 o custo total com segurança. 

 

Condomínio 

Em relação ao condomínio do prédio, o custo anual foi de R$2.695.647,42. Estimou-se 

em R$117.948,82 o custo total com condomínio.  

 

Telefonia 

Considerando as somas de todas as ligações originadas de ramais do PNI no ano de 

2013, estimou-se o gasto total com telefonia em R$30.937,83.  

 

Na Tabela 8 são apresentados resumidamente todos os custos recorrentes anuais com 

Infraestrutura Prediais detalhados. 
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Tabela 8 - Custos anuais e proporção de custos em relação ao total de custos com 

infraestrutura predial e serviços relacionados, por item de custo. PNI, Brasil, 2013 

Custos 

recorrentes  

Custos anuais 

(em R$)              

Proporção de custos em 

relação ao custo total 

com custos de 

infraestrutura (%) 

Aluguel  161.194,47 24,5 

Energia 93.301,19 14,2 

Água 4.200,51 0,6 

Limpeza 153.350,02 23,3 

Manutenção 25.051,26 3,8 

Desinsetização                                  1.395,79 0,2 

Seguro 819,46 0,1 

Elevadores 15.121,83 2,3 

Jardinagem 6.630,14 1,0 

Gás (GLP)               968,45 0,1 

Brigada                                              19.114,34 2,9 

Segurança 28.785,81 4,4 

Condomínio 117.948,82 17,9 

Telefonia  30.937,83 4,7 

Total  658.819,92 100,0 

 

Equipamentos 

Custos com equipamentos de escritório, no ano de 2013, foram de R$21.080,00 

distribuídos de acordo com os seguintes ítens: Desktops R$17.380,00, Notebook R$1.300,00, 

Impressoras laser e jato de tinta R$2.400,00.   

 

Repasses  

No ano de 2013, foram realizados repasses financeiros pelo nível federal para 

atividades de estruturação de rede de frio. Os custos com estes repasses foram de 

R$35.811.506,11 distribuidos entre os estados da federação.  
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Na Tabela 9 estão demosntrados todos os repasses financeiros para as Redes de Frio 

separadas por Unidades da Federação e nível administrativo (estadual, regional e municipal), 

durante o ano de 2013.  

Tabela 9 - Valor dos repasses para as atividades de estruturação das redes de frio, por unidade 

da federação e nível administrativo. PNI, Brasil, 2013 

Unidades da 

Federação 

Nível administrativo (R$) Custos totais 

(R$)  Estadual  Regional Municipal 

Acre 501.470,00 387.477,00 - 888.947,00 

Alagoas 650.000,00 480.000,00 - 1.130.000,00 

Amazonas 851.600,00 594.000,00 - 1.445.600,00 

Amapá 199.500,00 - 1.322.000,00 1.521.500,00 

Bahia - 365.000,00 - 365.000,00 

Ceará - 1.681.068,40 - 1.681.068,40 

Espírito Santo 190.000,00 285.000,00 - 475.000,00 

Goiás 574.000,00 1.227.870,00 - 1.801.870,00 

Maranhão 728.990,00 2.197.200,00 - 2.926.190,00 

Minas Gerais 650.000,00 1.100.000,00 - 1.750.000,00 

Mato Grosso do Sul 606.788,00 547.323,00 - 1.154.111,00 

Mato Grosso 803.810,00 - - 803.810,00 

Pará - 284.800,00 213.657,00 498.457,00 

Paraíba 412.360,00 3.765.095,71 - 4.177.455,71 

Pernambuco 95.650,00 2.637.750,00 - 2.733.400,00 

Piauí 450.000,00 1.115.000,00 - 1.565.000,00 

Paraná - 1.432.000,00 - 1.432.000,00 

Rio de Janeiro - - 2.195.877,00 2.195.877,00 

Rio Grande do Norte - 1.215.480,00 - 1.215.480,00 

Rondônia 315.000,00 575.000,00 - 890.000,00 

Rio Grande do Sul - 799.810,00 - 799.810,00 

Santa Catarina 250.000,00 306.858,00 265.739,00 822.597,00 

Sergipe 1.229.000,00 - - 1.229.000,00 

São Paulo 215.500,00 1.428.200,00 - 1.643.700,00 

Tocantins 425.633,00 240.000,00 - 665.633,00 

Total 9.149.301,00 22.664.932,11 3.997.273,00 35.811.506,11 

Fonte: CGPNI e contratos específicos de 2014. 
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Outros custos 

e) Mobilização Social  

Custos com mobilização social para atividades de imunização foram de 

R$31.954.469,45, em 2013, distribuídos da seguinte maneira: Operação Gota 

R$2.500.000,00, Paralisia Infantil R$10.356.441,40, Multivacinação R$6.956.051,10, 

Vacinação contra gripe R$12.141.976,75. 

 

f) Treinamento 

Os custos totais com treinamentos para profissionais do PNI em seus diversos niveis 

de gestão, realizados pelo nível federal foi de R$1.953.448,80, durante o ano de 2013.  

Deste total, R$1.227.659,35 foi executado via OPAS, sendo distribuídos da seguinte 

forma: R$532.604,35 foram gastos com passagens para os deslocamentos dos servidores; 

R$151.969,00 com diárias também para os mesmos e o restante, R$543.086,00 foram 

destinados para cobrir despesas com os eventos realizados.  

O MS executou diretamente um total de R$725.789,45. Deste, R$210.067,76, foram 

referentes aos custos com passagens e diárias para os servidores e o restante R$515.721,69 

com eventos. 

 

g) Pesquisa  

O PNI investiu um total de R$2.560.053,00 em pesquisas no ano de 2013. O custo de 

R$2.468.053,00 foi executado pelo MS, enquanto R$92.000,00 foram executados pela OPAS. 

 

h) Publicações 

O custo do PNI em publicações, durante todo o ano de 2013, foi de R$8.615.093,65. 

Deste valor, R$39.178,15 foram gastos com publicações em geral, sendo a maior parte, 

R$8.575.915,50 destinados à produção e distribuição de cartões de vacinas para todo o país. 

Estes custos foram executados integralmente pelo MS. 

  

 Na Tabela 10 estão relatados os resultados gerais dos custos do PNI por componentes 

durante o ano de 2013.  
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Tabela 10 - Custos totais do Programa Nacional de Imunizações e estratificado por 

componente e proporção de cada componente em relação ao custo total. PNI, 

Brasil, 2013 

Componentes de custos Custos totais (R$) 
Total  

(%) 

 Insumos 1.304.032.414,00 88,9 

 

Imunobiológicos (doses administradas) 1.282.755.168,00 87,4 

 

Seringas e agulhas 21.277.246,00 1,5 

Recursos humanos 3.210.769,92 0,2 

Transportes 78.282.799,95 5,3 

 

Veículos 30.321,78 0,002 

 

Combustíveis 651,68 0,00004 

 

Aéreo 78.251.826,49 5,3 

Infraestrutura predial 658.819,93 0,04 

 

Prédio 161.194,47 0,01 

 

Operacionais 497.625,46 0,03 

Equipamentos 21.080,00 0,001 

Repasses para as redes de frio 35.811.506,11 2,4 

Outros 45.083.064,90 3,1 

 

Mobilização social 31.954.469,45 2,2 

 

Treinamento 1.953.448,80 0,1 

 

Pesquisa 2.560.053,00 0,2 

 

Publicações 8.615.093,65 0,6 

Total 1.467.100.454,81 100,0 

Fonte: CGPNI e contratos específicos de 2014. 

5.2 Série histórica de quantitativos e custos de imunobiológicos comprados pelo 

Brasil entre 2004-2015 

Vide artigo anexo (Apêndice A). 
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6. DISCUSSÃO 

Nos últimos anos, vários países da América Latina e Caribe têm conseguido introduzir 

novas vacinas nos seus Programas Nacionais de Imunizações, resultando em maior leque de 

cobertura contra doenças imunopreveníveis na população, embora associado a um aumento do 

custo dos programas (JANUSZ et al., 2015). Além dos custos com imunobiológicos, há 

custos operacionais que também devem ser considerados quando se considera a inclusão de 

novas vacinas ao programa. Até o momento, poucos estudos avaliando custos de programas 

de imunização foram realizados e relatados na literatura. 

Um dos primeiros estudos do gênero foi realizado em 2001 na Etiópia (STEVENSON; 

CANDRIES, 2002). Trata-se de uma avaliação financeira do Programa Nacional de 

Imunizações da Etiópia realizada pelo Banco Mundial em colaboração com o governo da 

Etiópia. Os principais objetivos da avaliação foram estimar os custos atuais e futuros do 

programa, incluindo os custos adicionais associados ao fortalecimento e expansão do 

programa e identificar fontes de financiamento futuras e determinar as lacunas de 

financiamento. Os dados foram obtidos em nível central, através de entrevistas e revisão de 

documentos e sistemas de informação. Com base nas previsões do programa de imunizações, 

o custo total com vacinas utilizadas no programa de rotina para o ano de 2002 foi estimado 

em US$1,34 milhão. Considerando além do custo de compra de vacinas, taxas de perda e 

distribuição de vacinas, custos com distribuição de vacinas, fortalecimento e estruturação da 

rede de frio, mobilização social e custos operacionais incluido custos com pessoal, o custo 

total para um adequado funcionamento do programa nacional de imunizações em 2002 foi 

estimado em aproximadamente US$41 milhões em todos os níveis. Num período de 5 anos, o 

total estimado foi de US$154 milhões, dos quais 38% (U$59 milhões) seria para o programa 

de rotina, 22% (US$ 34 milhões) para introdução de novas vacinas (Hepatite B, Haemophilus 

influenza tipo b e febre amarela) e 39% (US$ 60,1 milhões) para campanhas de vacinação, 

respectivamente (STEVENSON; CANDRIES, 2002). Vale salientar que os autores ressaltam 

a falta de dados disponíveis e, portanto, a incerteza das estimativas, que são baseadas em 

projeções grosseiras. 

Este estudo foi importante ao salientar a necessidade de dados de custos mais precisos 

e incluindo todos os níveis de gestão e atividades incluidas no programa de imunização, sem 

os quais estimativas orçamentárias são de difícil realização e imprecisas.  
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Recentemente, como resultado de um esforço concentrado entre diversos parceiros 

globais de imunizações, uma série de estudos foi realizada em 2012-2013 em diversos países 

com o objetivo de estimar os custos e financiamento da imunização de rotina (BRENZEL; 

YOUNG; WALKER, 2015)  (LE GARGASSON et al., 2015) (JANUSZ et al., 2015) 

(SCHÜTTE et al., 2015). 

Estes estudos foram financiados e apoiados por instituições como OPAS, OMS e 

Fundação Bill e Melinda Gates (BMGF), este último por meio da iniciativa Estimating 

Program Immunization Costing (EPIC). Os estudos foram realizados nos seguintes países da 

África (Gana, Zâmbia, Benin e Uganda), Ámerica Central (Honduras) e Europa Oriental 

(Moldávia).  

Estes estudos foram pioneiros e importantes ao suprir esta lacuna de conhecimento e 

fornecer estimativas de custos de programas, particularmente seus custos operacionais nos 

seus vários níveis, incluindo no nível local onde é aplicada a vacina (AHANHANZO et al., 

2015; BRENZEL; YOUNG; WALKER, 2015; JANUSZ et al., 2015; LE GARGASSON et 

al., 2015; MACEIRA; GOGUADZE; GOTSADZE, 2015; SCHÜTTE et al., 2015). 

As instituições responsáveis pela a realização dos estudos em cada país foram: OPAS 

(Honduras), Curatio Foundation International (Moldávia), Health and Development Africa 

(Uganda e Zâmbia) e Agence pour la Medicine Preventive (AMP) (Gana e Benin). Outro 

ganho importante foi a utilização de uma metodologia minimamente padronizada, o que 

permitiu comparabilidade aos resultados e uma análise crítica em relação às abordagens de 

custeio de métodos destes mesmos estudos. Em todos estes estudos, foi avaliada uma amostra 

de estabelecimentos de saúde considerando os diversos níveis de gestão e estratificadas por 

localidades. Foram considerados os seguintes componentes de custos: sálario dos 

profissionais envolvidos nas atividades de imunização, diárias para viagens dos servidores, 

trabalho voluntario, vacinas, seringas, agulhas, combustível e manutenção dos veículos, 

equipamentos e energia das redes de frio, materiais para escritório, veículos, prédios e 

equipamentos para laboratório (BRENZEL; YOUNG; WALKER, 2015).  

Este estudo aqui apresentado foi desenvolvido fora do escopo dos estudos EPIC, 

porém no mesmo período. Sendo resultado de uma demanda do MS, porém desenvolvido pela 

UFG, o estudo foi realizado com o estabelecimento de parcerias com a OPAS e instituições 

acadêmicas internacionais envolvidas com estudos EPIC. Assim, embora desenvolvido de 

maneira independente com financiamento do MS do Brasil, construiu-se sobre a experiência e 

metodologia padronizada estruturada e proposta para os estudos EPIC. 
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Os resultados dos estudos de custos de programas de imunização do projeto EPIC 

demonstraram uma grande variação dos custos totais em cada país avaliado com aumento dos 

custos em função do nível socioeconômico de cada país. Também, as proporções dos 

componentes de custos mais importantes variou entre os diversos países, embora em todos 

eles os RH representassem o custo no nível local (BRENZEL; YOUNG; WALKER, 2015). 

No continente africano, estimativas de custo foram realizadas em quatro países. Em 

Gana, um estudo realizado em todos os níveis de gestão do sistema de saúde (unidades locais, 

distritais, regionais e níveis centrais) resultou em um custo total do programa de imunização 

de rotina estimado em US$53,4 milhões. Desse total, 61% corresponderam aos custos com 

salário dos profissionais envolvidos em atividades de imunização, 19% na aquisição de 

vacinas, seringas e agulhas, 8% com veículos/transporte/combustíveis, 4% com trabalho 

voluntariado, 2% com equipamentos para rede de frio e 6% outros - diárias e prédios 

(manutenção e construção) (LE GARGASSON et al., 2015). Foram administradas 9.464.165 

doses de vacinas na rotina, a um custo de US$5,7 por dose (LE GARGASSON et al., 2015).   

Na Zâmbia, foram considerados os custos relacionados à imunização de rotina do 

programa de imunizações, como os serviços prestados regularmente pelo governo abrangendo 

as instalações físicas, os sites de divulgação e campanhas, mas excluindo as atividades 

suplementares de imunização (SCHÜTTE et al., 2015). Uma amostra aleatória de 51 unidades 

de saúde foi selecionada entre dezembro de 2012 e março de 2013, incluindo centros rurais de 

saúde e urbanos. O custo total com imunizações de rotina, em 2011, foi estimado em 

US$38,16 milhões. Este custo corresponde, aproximadamente, a 10% das despesas com saúde 

do governo. Deste total, 49% correspondem aos custos com salário dos profissionais 

envolvidos em atividades de imunização, 16% com compras de vacinas, 12% com despesas 

de viagem, 6% para transporte e combustível, 10% para veículos e prédios 

(manutenção/construção) e 1% dos custos totais com equipamentos para as redes de frio. Os 

custos médios unitários foram de US$7,18 por dose e de US$59,32 por criança imunizada 

(SCHÜTTE et al., 2015). 

Na República do Benin, os dados foram coletados em uma amostra aleatória 

estratificada de 46 localidades estratificadas por tipo de unidades de saúde (hospital distrital, 

centro de saúde, clínica e centro comunitário de saúde) (AHANHANZO et al., 2015). Os 

custos com as instalações prediais foram maiores nas áreas urbanas em comparação com as 

rurais e em unidades localizadas na região central e norte. As distâncias entre as unidades de 

saúde e os pontos de coleta das vacinas foram maiores para as zonas rurais e hospitais. O 

tempo de trabalho dedicado às atividades de imunizações foi maior em áreas urbanas e nos 
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hospitais. O salário médio das equipes responsáveis pelas atividades de imunização nas zonas 

rurais foi menor, em comparação com as equipes das zonas urbanas. O custo médio da 

imunização de rotina foi de US$14,99 considerando o custo da vacina e US$5,34 sem o seu 

custo (AHANHANZO et al., 2015). 

Em Uganda, os custos e os financiamentos destinados às atividades de imunização 

foram estimados entre 2009/10 e 2010/11, com coleta de dados sobre financiamento do 

governo e de instituições externas que apoiam/financiam atividades de imunização por meio 

de um questionário padronizado e adaptado a partir das ferramentas dos programas 

governamentais Avaliação Nacional dos Custos com aids e dos Relatórios Nacionais de Saúde 

(GUTHRIE et al., 2015). No período analisado, houve um aumento do financiamento total de 

US$24,2 milhões para US$32,9 milhões destinados às atividades de imunizações de rotina 

(GUTHRIE et al., 2015). Em ambos os anos, ou seja, entre 2009/10 e 2010/11 o governo de 

Uganda contribuiu com cerca da metade de todo o financiamento 56,4% e 42,2%, 

respectivamente. As fontes de financiamentos externas contribuíram com 43,6%, em 2009/10, 

e 58%, em 2010/11, sendo a GAVI a maior fonte externa US$7,962,874 em 2009/10, e 

US$12,540,610 em 2010/11 (GUTHRIE et al., 2015). As vacinas e suprimentos foram 

responsáveis por 41% e os salários dos servidores por 38% dos custos com imunização de 

rotina. Os custos com manutenção das redes de frio, supervisão, serviços de informações, 

mobilização social, vigilância e treinamentos de pessoal correspoderam cerca de 2% do custo 

total (GUTHRIE et al., 2015). 

Na Europa, em 2001, foi realizado um estudo na Moldávia, país localizado na Europa 

Oriental, para estimativa de custos do programa de imunizações de rotina em nível local das 

unidades de saúde onde ocorre a vacinação (GOGUADZE et al., 2015). Foi estudada uma 

amostra estratificada aleatória de 50 centros de saúde localizados nas zonas rurais e urbanas, 

representativa de unidades de saúde primárias do país. Custos foram estimados utilizando 

metodologia de micro custeio através da identificação de todos os insumos consumidos e suas 

respectivas quantitades, que foram então multiplicados pelos custos unitários de cada insumo. 

O custo anual de imunizações no nível local por unidade de saúde foi estimado em  

US$11,943 variando entre US$ 565 a US$ 112,548. O principal componente de custo no nível 

local foi o de recursos humanos, representando 65% dos custos, seguido de custos com custos 

de capital (16.3%).  O custo médio por dose administrada foi de US$18,3 e o custo médio por 

criança plenamente vacinada foi de US$332,3 (GOGUADZE et al., 2015). Este estudo 

demonstrou importante variação de custos entre as unidades de saúde, variando por tipo de 

unidade e quantidade de doses administradas.  
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Como seguimento deste estudo, foi realizado ainda na Moldávia, entre outubro de 

2012 a janeiro de 2013, um estudo cujo objetivo foi identificar as variáveis relacionadas à 

variação de custo e o desempenho do programa de imunização de rotina entre as unidades de 

saúde de nível primário (MACEIRA; GOGUADZE; GOTSADZE, 2015). Dados sobre 

insumos (vacinas e suprimentos), preços unitários e instalações foram colhidos e análise de 

regressão logística foi realizada considerando determinantes de produção numa primeira etapa 

e determinantes de custos numa segunda etapa. O estudo demonstrou que o número de horas 

de trabalho de profissionais de saúde, taxas de perda de vacinas, e a presença de um médico 

trabalhando na unidade estavam significativamente relacionados com maior número de doses 

administradas e maior número de crianças plenamente imunizadas na unidade. Ainda, a 

quantidade de produção, custos dos insumos, e proporção da população com educação 

superior foram positivamente relacionadas com maiores custos no nível local (MACEIRA; 

GOGUADZE; GOTSADZE, 2015). 

Na região das Américas, um estudo de custos do programa de imunização foi realizado 

em Honduras. Até o ano de 2008, os custos com aquisições de vacinas e suprimentos eram 

subsidiados com recursos do próprio governo em Honduras. Só com a introdução da vacina 

contra o rotavírus, em 2009, e a pneumocócica conjugada, em 2011, ao seu PNI foram gastos 

US$32,5 milhões (JANUSZ et al., 2015). Dois estudos foram realizados no país. O primeiro 

objetivou analisar a origem, alocação e uso de recursos financeiros em atividades de 

imunizações de rotina no ano de 2011, por meio de uma adaptação do Sistema de Contas da 

Saúde para controlar especificamente os recursos destinados aos serviços de imunização em 

Honduras (VALDÉS et al., 2015). Em 2011, os custos com imunização de rotina em 

Honduras totalizaram US$49,1 milhões, o equivalente a 3,3% do total das despesas em saúde 

e 0,29% do PIB. Desse total, 64% foram recursos do governo e os 36% restantes provenientes 

de fontes externas, como por exemplo, da GAVI. Recentemente esses recursos externos foram 

utilizados principalmente para a introdução de novas vacinas ao programa de imunizações, 

aumentando os custos em mais de 30% em relação aos de 2008 (VALDÉS et al., 2015). 

O segundo estudo realizado em Honduras, no ano de 2011, estimou os custos do PNI 

de rotina (JANUSZ et al., 2015). Do total de mais de quatro milhões de doses administradas 

em crianças, adolescentes e adultos pelo Programa, em 2011, aproximadamente 55% desse 

total foram administradas em crianças com até um ano de idade. O custo médio foi de 

US$5,97 por dose (JANUSZ et al., 2015). As vacinas e insumos corresponderam a 25% do 

custo total, os custos com pessoal envolvido em atividades de coordenação, supervisão, 
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avaliação, monitoramento e pesquisa do programa de imunização, cadeia de frio e veículos 

representaram respectivamente 54%, 4% e 1% do custo total (JANUSZ et al., 2015).  

Estudo para subsidiar as estratégias globais para ampliar o acesso às vacinas 

globalmente estimou os custos de programas de imunizações em 94 países de baixa e média 

renda apoiados pelo GAVI, incluindo vacinas contra 19 doenças para o período de uma 

década, entre 2011-2020, administradas através de rotina e atividades suplementares de 

vacinação (GANDHI et al., 2013). A projeção dos custos totais acumulados no período foi de 

US$57,5 bilhões, sendo 85% do total para os programas de imunizações de rotina e o restante, 

ou seja, 15% para as atividades suplementares de vacinação (AIS). Os custos relacionados à 

administração das vacinas contabilizam 54% do custo total, enquanto que, o custo com 

compra de vacina compõe o restante. A estimativa conservadora do financiamento global 

previsto para o período é de US$ 34,3 bilhões, com os governos dos países  financiando 65% 

desse total. Assim, este estudo evidenciou uma lacuna de financiamento na ordem de US$23,3 

bilhões (GANDHI et al., 2013). 

Outro estudo mais recente e semelhante ao anteriormente descrito estimou os custos de 

programas de imunizações em 94 países de baixa e média renda apoiados pelo GAVI, 

incluindo 18 antígenos administrados através de atividades de rotina e atividades 

suplementares de vacinação (como campanhas), para o período de uma década entre 2011-

2020 (PORTNOY et al., 2015). Foram considerados custos das vacinas, rede de frio, 

administração das vacinas, e operacionais. Corroborando os achados do estudo anterior, o 

total estimado para a década para os 94 países combinados foi de US$62 bilhões, dos quais o 

maior componente é relacionado à administração das vacinas (US$34 bilhões), seguido de 

custos com vacinas (US$24 bilhões) e cadeia de frio (US$4 bilhões) (PORTNOY et al., 

2015), chamando a atenção para os custos de serviços relacionados à imunização para o 

adequado funcionamento do programa. 

Todos estes estudos têm em comum o fato de proporcionarem à comunidade global, 

estimativas atualizadas e detalhadas sobre os custos das imunizações de rotina em seus 

programas, bem como em alguns deles a estimativa de custos incrementais da aquisição e 

introdução de novas vacinas aos programas de vacinação. 

Nossos resultados vêm adicionar a este corpo de evidências, estimativas de custos do 

programa de imunização, particularmente avaliando os custos no nível federal de gestão. Com 

uma magnitude muito maior quando comparado aos outros países nos quais estudos de custos 

foram realizados, no sentido demográfico e de estrutura do programa de imunização, além do 

número de vacinas oferecidas na rotina, os custos estimados no nível federal apenas, são, 
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muitas vezes, maiores que os custos de outros programas como um todo já relatado 

(AHANHANZO et al., 2015; GUTHRIE et al., 2015; JANUSZ et al., 2015; LE 

GARGASSON et al., 2015; MACEIRA; GOGUADZE; GOTSADZE, 2015; SCHÜTTE et 

al., 2015). Vale destacar os custos com vacinas, transporte aéreo de vacinas, e mobilização 

social.  

O custo total do PNI no nível federal, em 2013, foi de R$1.467.100.454,81, sendo 

R$1.304.032.414,00 (88,9%) para insumos (imunobiológicos, seringas e agulhas) 

R$78.282.799,95 (5,3%) com transportes, R$3.210.769,92 (0,2%) com RH e 

R$81.574.470,94 (5,6%) com os demais componentes como: infraestrutura predial, 

equipamentos, repasses para a rede de frio e outros (mobilização social, treinamento, 

publicações e pesquisas). Desses últimos, destaque para os custos com mobilização social no 

valor de R$31.954.469,45 (2% do total dos custos). 

Os imunobiológicos representam o maior componente de custos do PNI no nível 

federal, seguido de transporte aéreo de vacinas, mobilização social, compra de seringas e 

agulhas. Os custos com pessoal representam uma pequena parcela dos custos em nível federal, 

embora seja relatado como o maior componente de custo em programas de imunização no 

nível local (BRENZEL; YOUNG; WALKER, 2015) (LE GARGASSON et al., 2015) 

(JANUSZ et al., 2015) (SCHÜTTE et al., 2015). 

Vale ressaltar que este estudo apresenta um recorte de um estudo mais amplo de 

avaliação de custos do PNI. Assim, como principal limitação, é importante assinalar que 

foram avaliados e são apresentados aqui resultados referentes apenas aos custos incorridos no 

nível federal de gestão. Portanto, custos dos demais níveis de gestão incluindo estado, 

município e nível local de administração das vacinas não foram considerados. Ainda, não 

foram avaliados os custos referentes a outras instituições governamentais que prestam 

serviços relevantes para o PNI como INCQS, Cenadi e DataSUS. 

Quanto ao alto custo com compras de vacinas, este é decorrente da incorporação 

recente de inúmeras vacinas de maior custo no calendário vacinal. Quanto ao alto custo com 

transporte aéreo de vacinas, este pode ser explicado pela existência de áreas de difícil acesso 

como na Região Norte do país que requer o transporte aéreo das vacinas. E finalmente, quanto 

aos custos com mobilização social, são reconhecidas internacionalmente as intensas e efetivas 

estratégias de mobilização social realizadas no Brasil, principalmente em períodos de 

campanhas de vacinação, que vêm sendo historicamente realizadas pelo país com grande 

alcance e coberturas, sobretudo como atividade suplementar de vacinação para reduzir o 

número de suscetíveis e atualizar carteiras de vacinação de crianças.  
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Por meio da análise de série temporal da quantidade e custos de vacinas compradas 

pelo Brasil, evidenciou-se um alto investimento do país em vacinas, com grande quantitativo 

de imunobiológicos comprado, em particular vacinas. A maior parte dos imunobiológicos é 

adquirida pelo MS de produtores nacionais, sobretudo para a compra de vacinas tradicionais 

do PNI.  

O mercado de vacinas sob a perspectiva da demanda mundial pode ser dividido em 

privado e público. Estima-se que a produção de imunobiológicos pelo mercado privado 

represente mais de 90% do total das vacinas produzidas em todo mundo. Os produtores 

públicos apresentam características específicas como a produção de vacinas tradicionais de 

menor custo como, por exemplo, a vacina contra a poliomielite, difteria, tétano, sarampo, 

entre outros (LANDIM et al., 2012).  

Alguns autores têm apontado para a dificuldade dos laboratórios públicos brasileiros 

produtores de imunobiológicos em competir no mercado internacional de imunobiológicos, 

limitando o seu lucro e, portanto dificultando o investimemtno em pesquisas e inovação. 

Diferentemente das empresas produtoras de vacinas nacionais, as empresas estrangeiras se 

beneficiam da venda em larga escala em mercados de países grandes e também de países 

desenvolvidos, onde conseguem uma melhor margem de lucro (LANDIM et al., 2012). 

Com a introdução de novas vacinas, na última década, os custos do PNI com compra 

de imunobiológicos aumentou significantivamente, principalmente a partir de 2010. Isso 

reflete a introdução de novas vacinas no calendário vacinal de rotina, em particular vacinas de 

maior valor em função das tecnologias mais complexas usadas na sua produção 

(SCHEIFELE, 2000).  

Como consequência do desenvolvimento de novas vacinas e sua disponibilização, 

criou-se um contrassenso, pois os grandes laboratórios multinacionais que dominam o 

mercado de vacinas têm deixado de produzir as vacinas tradicionais com menor valor 

agregado, priorizando as novas vacinas de maior custo e mais rentáveis. Assim, o risco de 

falta de abastecimento das tradicionais no mercado global aumenta significativamente 

(HOMMA et al., 2011).   

Desde 2006, diversas novas vacinas foram incorporadas ao calendário vacinal do 

Brasil: rotavírus (2006); anti-pneumocóccica 10-valente e anti-menigocóccica-C (2010); 

hepatite A (2012); influenza para crianças entre seis meses a dois anos (2012); varicela 

(2013); vírus do papiloma humano (HPV), acelular contra pertussis para gestantes; e hepatite 

A (2014).  
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Destas, as vacinas anti-pneumocóccica 10-valente, tetravalente viral 

(sarampo/rubéola/caxumba/varicela), HPV, DTPa (difteria/tétano/pertussis acelular) e 

hepatite A estão em processo de transferência de tecnologia por produtores internacionais 

junto aos laboratórios produtores nacionais (OLIVEIRA, 2014). Assim, observa-se que o 

aumento de custos de compra de vacinas se dá com aumento significativo de compras de 

produtores nacionais, pois estes, através de mecanismo de transferência de tecnologia 

realizam a venda das vacinas ao Ministério da Saúde do Brasil.  

Novas vacinas em geral tem alto custo, por envolverem novas tecnologias e maior 

custo de produção. O alto custo das novas vacinas, quando comparado às vacinas tradicionais 

dos programas de imunização, dificulta sua introdução e o acesso da população a estas novas 

tecnologias. É sabido que a introdução de novas vacinas no PNI causa um grande impacto 

econômico para o SUS. Diante desta realidade é fundamental que o Brasil continue 

elaborando políticas públicas voltadas ao desenvolvimento dos laboratórios nacionais e dos 

seus RH e que também aumente progressivamente os recursos financeiros no 

desenvolvimento e na produção de imunobiológicos, a fim de atender à crescente demanda 

por novos produtos essenciais na prevenção de doenças imunopreveníveis (FIOCRUZ, 2015).    

Nossos resulatdos evidenciam um importante comprometimento do governo brasileiro 

ao longo das últimas décadas no sentido de fortalecer cada vez mais o parque industrial de 

laboratórios produtores de imunobiológicos para atender as demandas do PNI, atrelado à 

implementação de programas de autossuficiência nacional na produção de imunobiológicos 

como o Pasni e Inovacina, importantes na estratégia de sustentabilidade do PNI em longo 

prazo.  
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7. CONCLUSÕES 

A avaliação dos custos do PNI do Brasil em nível federal, no ano de 2013, demonstrou 

um alto investimento no programa no nível federal, em particular com aumento progressivo 

no investimento em novas vacinas.  

O maior componente de custos no nível federal foi, como esperado, com a aquisição 

de imunobiológicos, seguido de custos com transporte aéreo para vacinas. A maior parte dos 

imunobiológicos é adquirida pelo MS, de produtores nacionais, sobretudo de vacinas 

tradicionais e, mais recentemente, de vacinas novas sendo produzidas no país como resultados 

de acordos de transferência de tecnologia fortalecidos pela legislação nacional para a 

promoção de inovação tecnológica e autossuficiência nacional da produção de 

imunobiológicos. As vacinas não produzidas no país são adquiridas por meio do Fundo 

Rotatório da OPAS, demostrando uma parceria importante do país com os Organismos 

Internacionais no sentido de viabilizar o acesso às vacinas a um custo menor e maior 

eficiência por parte de todos os países da região das Américas.  

Em relação aos RH, embora todos os profissionais de saúde no nível federal tenham 

dedicação exclusiva ao PNI, uma proporção significativa de profissionais são não servidores, 

com tipos de vínculos variados, inclusive contratação por meio de Organismos Internacionais, 

demosntrando uma fragilidade de vínculo empregatício dos profissionais no nível federal.   

Os resultados deste estudo são de grande importância para subsidiar o planejamento de 

políticas públicas e aplicação dos recursos do SUS. Seguindo a tendência mundial, o PNI 

assumiu uma postura de vanguarda no que diz respeito à ampliação do seu programa, sempre 

com a constante aquisição de novos e melhores imunobiológicos para a população brasileira. 

Ainda, a metodologia proposta e utilizada por esse estudo pode servir como um modelo para 

estudos de custos de outros programas de saúde, auxiliando no planejamento orçamentário e 

apoiando na tomada de decisão em relação à aplicação dos recursos destinados à saúde no 

Brasil. 
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ANEXOS 

Anexo A - Instrumento de coleta de dados 
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Anexo B - Aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – UFG 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Título da Pesquisa: Tecnologias para avaliação do impacto de novas vacinas do Programa 

Nacional de Imunizações. 

 

Pesquisador: Ana Lucia Sampaio Sgambatti de Andrade 

 

Área Temática: 

Versão: 1 

 

CAAE: 08799012.8.0000.5083 

 

Instituição Proponente: Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública/UFG 

 

DADOS DO PARECER 

 

Número do Parecer: 162.532 

Data da Relatoria: 05/11/2012 

 

Apresentação do Projeto: 

 

Tecnologias para avaliação do impacto de novas vacinas do Programa Nacional de 

Imunizações. 

Pesquisadora responsável: Ana Lucia Sampaio Sgambatti de Andrade. CAAE: 

08799012.8.0000.5083. Instituição Proponente: Instituto de Patologia Tropical e Saúde 

Pública/UFG; Pesquisadores participantes: Ana Lucia Sartori; Ana Luiza de Souza 

Bierrenbach; Cristiana Maria Toscano; Eliane Terezinha Afonso; Maria Cecília Outeiro 

Gorla; Maria Cristina de Cunto Brandileone; Otaliba Libânio de Morais Neto; Ruth 

Minamisava. Área do conhecimento: Ciências da Saúde. Estudo de avaliação de impacto de 

vacinas utilizando diversas metodologias: quasi-experimental com análise de série temporal 

interrompida, caso controle e análise de custo-efetividade. Relatam apoio financeiro da 

Secretaria de Vigilância em Saúde-MS. Tem como Hipótese: "As novas vacinas 



82 

 

 

implementadas no Programa Nacional de Imunização têm reduzido a morbidade e 

mortalidade das doenças imunopreviníveis, bem como reduzido os custos nosserviços de 

saúde decorrentes das mesmas". Estão envolvidos 1.034 sujeitos (participantes, sendo 

517casos e 517 controles). 

 

Objetivo da Pesquisa: 

 

Objetivo: Avaliar o impacto da introdução de novas vacinas no país na morbidade e 

mortalidade e impacto orçamentário dessas vacinas. Em Específico: 1)-Avaliar o impacto da 

vacinação contra o S. pneumoniae por meio do monitoramento dos sorotipos vacinais e não 

vacinais, por diagnóstico clínico. 2)-Avaliar o impacto da vacinação na mortalidade por 

doença pneumocócica invasiva,pelos diferentes sorotipos, por causa imediata ou interveniente 

do óbito, em todas as faixas etárias. 3)-Avaliar oimpacto da vacinação nas meningites 

causadas por H. influenzae não tipável e H.influenzae sorotipo A. 4)-Mensurar o efeito de 

rebanho proveniente da vacinação administrada na infância, mortalidade por DPI porsorotipos 

vacinais e não vacinais na população de idosos > 50 anos. 5)-Estimar o impacto da 

vacinapneumocócica 10 valente conjugada nos episódios e procedimentos ambulatoriais para 

otite média aguda.6)-Avaliar o impacto da vacinação na doença meningocócica pelo 

monitoramento dos sorogrupos C edemais sorogrupos do meningococo. 7)-Avaliar o impacto 

da vacinação na mortalidade por doençameningocócica, no sorogrupo C e demais. 8)-Avaliar 

o efeito indireto da introdução da VPC-10 e MCV-C noPNI na redução de hospitalizações por 

doença pneumocócica e meningocócica em outras faixas etárias não vacinadas.9)-Identificar 

limitações qualitativas e quantitativas das bases de dadosdo SIH-SUS, SAI-SUS, SINANET e 

SIM, contribuindo para o aprimoramento das mesmas. 10)-Identificar limitações qualitativas e 

quantitativas e representatividade do sistema de vigilância laboratorial, referentesao 

isolamento/encaminhamento de cepas isoladas de doença invasiva causada por 

pneumococo,meningococo e H. influenzae da rede de laboratórios regionais ao Instituto 

Adolfo Lutz. 11). -Avaliar a efetividade da vacina da varicela em crianças do município de 

Goiânia. Estimar os custos totais do PNI considerando os níveis federal, estadual e municipal 

e os seguintes componentes de custo: vacinação, pessoal, cadeia de frio, transporte, 

infraestrutura, outros (treinamento, vigilância, capacitação, entre outros. 12)-Estimar os custos 

incrementais da introdução de duas novas vacinas (varicela e hepatite A) ao PNI.13)-

Contribuir e apoiar uma ferramenta de Análise de Impacto Orçamentário que atenda às 

necessidades dosgestores considerando os critérios estimados. 14)-Analisar as ferramentas 
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atualmente disponíveis deImpacto Orçamentário buscando captar seus pontos fortes, 

fraquezas e limitações, visando gerar umaferramenta de qualidade ao PNI. 15)- Identificar os 

elementos que devem estar contidos adequadamentenuma ferramenta de Análise de Impacto 

Orçamentário para garantir a melhor precisão dos resultados. 

 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

 

Riscos: Relatam que o procedimento de coleta da amostra clínica das lesões utilizando swab, 

geralmente, não provoca sangramento, entretanto, dependendo do grau da lesão, este poderá 

eventualmente ocorrer, assim como um leve desconforto.  

Benefícios: Espera-se contribuir no monitoramento da cobertura vacinal eimpacto da 

vacinação na redução dos sorotipos vacinais e não vacinais de pneumococo, Hi, e sorogrupos 

de meningococo, hospitalizações por doença invasiva por pneumococo, meningococo e Hi 

nos primeirosanos de introdução da VPC-10 e MCV-C no programa de imunizações, na 

implementação da utilização dasbases de dados do DataSUS como fonte de informações na 

avaliação de impacto de vacinas, na disponibilização de informações para outros países 

auxiliando-os na definição de sua política de imunização e prevenção das doenças 

pneumocócica, meningocócica e por Hi na infância, no monitoramento de possíveis surtos de 

varicela, na efetividade da vacina MMRV, na qualificação de pessoal dos CMEI de Goiânia 

sobre suspeita de varicela e vacina MMRV, na qualificação de alunos de pós-graduação 

stricto sensu, na contribuição com a integração Universidade-Secretaria de Saúde e Secretaria 

de Educação para o desenvolvimento de pesquisas, na realização de estimativas de custos 

totais do PNI, de custos incrementais da introdução de novas vacinas(varicela e hepatite A) 

em relação ao custo atual do PNI, de custos do PNI discriminado por item ecategorias de 

custo, de custos do PNI estratificado por nível de gestão (federal, estadual e municipal), 

decusto do PNI por dose de vacina aplicada, de custo do PNI por criança plenamente 

imunizada (comesquemas de vacinação completas), bem como com o fornecimento de dados 

para informar a avaliação daacessibilidade de uma tecnologia a um preço determinado para 

uma população específica anterior ao seureembolso e de um orçamento ou uma ferramenta de 

planejamento de serviços para informar sobredecisões relativas à alocação ou realocação de 

recursos posteriores à decisão de reembolsar uma tecnologia. 
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Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

Justificam que nos últimos anos, o Ministério da Saúde, introduziu novas vacinas na rotina 

das atividades deimunização. Em 2006, foi introduzida a vacina contra Rotavirus e, em 2010, 

as vacinas conjugadas demeningococo sorogrupo C/MCV-C e pneumococo 10-valente/VPC-

10. Constam três subprojetos: 1) Avaliação do impacto das vacinas conjugadas pneumocócica 

10-valente e meningocócica C na redução de morbi-mortalidade e nos procedimentos 

ambulatoriais relacionados à otite média aguda; 2) Avaliação da efetividade da vacina contra 

varicela em crianças; 3) Avaliação do impacto orçamentário e custos da introdução de novas 

vacinas no país. Os dados de identificação dos sujeitos dos bancos de dados, subprojeto 1, não 

serão divulgados, ficarão à disposição somente do grupo que efetivamente realizará essas 

análises, e o sigilo dessas informações será mantido, garantindo sua confidencialidade. Para 

os sub-projeto 2, que contará com dados primários, será obtido o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido de cada mãe/pai/responsável legal das crianças recrutada. Critério de 

Inclusão: No estudo caso-controle serão incluídas crianças que frequentam os referidos CMEI 

e com idade entre 12 meses e cinco anos e 11 meses. Exclusão: No estudo caso-controle serão 

excluídas as crianças com contraindicação da vacina, crianças sem dados de imunização, 

histórico de varicela e aquelas que receberam qualquer dose da vacina MMRV nas últimas 

quatro semanas. 

 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Apresentam os seguintes documentos: Projeto de Pesquisa-PB; Projeto de Pesquisa-PB; Folha 

de Rosto; Folha de rosto; TCLE; TCLE; Aprovação Ministério da Saúde; Autorização SME; 

Declaração compromisso ético; Declaração Instituto Adolfo Lutz; Declaração SMS; 

Declaração Conselho Diretor; Declaração compromisso ético; Formulario coleta de dados; 

Declaração SMS; Declaração Instituto Adolfo Lutz; Aprovação Ministério da Saúde; 

PROJETO PESQUISA; Autorizacao SME; CV Cristiana M Toscano; CV Ana Lucia Sartori; 

CV Ruth Minamisava; CV Otaliba L Morais Neto; CV Maria R C Brandileone; CV Maria C 

O Gorla; CV Ana L S Bierrenbach; CV Eliane T Afonso. O TCLE garante a 

confidencialidade e a privacidade, os riscos e benefícios, bem como, apresenta os termos 

obrigatórios. O cronograma encontra-se adequado. 

 

Recomendações: 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 
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A metodologia e as condições encontram-se adequadas e os curriculos dos pesquisadores são 

compatíveis com a pesquisa proposta. 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

 

Considerações Finais a critério do CEP: 

Favor enviar relatórios parcial e final. 

 

 

GOIANIA, 04 de dezembro de 2012. 

____________________________________ 

Assinador por: 

João Batista de Souza 

(Coordenador) 

 

Endereço: Prédio da Reitoria Térreo Cx. Postal 131 Bairro: Campus Samambaia CEP: 

74.001-970 Cx. Postal 131 Telefone: (62)3521-1215 Fax: (62)3521-116 Email: 

cep.prppg.ufg@gmail.com Município: Goiânia UF: GO 
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Imunizações do Brasil no período de 2004 a 2015” 
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INTRODUÇÃO 

A vacinação é uma intervenção de saúde pública altamente efetiva e eficiente. Embora 

historicamente as vacinas sejam de baixo custo, novas vacinas desenvolvidas na última 

década têm maior valor unitário, por incorporar tecnologias complexas. No Brasil, 

imunobiológicos são oferecidos pelo Programa Nacional de Imunizações/PNI do Ministério 

da Saúde/MS por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) para toda população brasileira, 

guardando os princípios de equidade, universalidade e integralidade do SUS (Brasil et al., 

2014)   

O Programa Nacional de Imunizações (PNI) foi estabelecido formalmente como 

programa em 1973 (Brasil,2014) desenvolvendo estratégias, ações planejadas e sistematizadas 

com o objetivo de controlar e erradicar diversas doenças preveníveis pela vacinação. A partir 

de 1975, inicia-se o sistema de registro de doses de vacinas e também a criação do Sistema 

Nacional de Vigilância Epidemiológica e Imunizações. Neste ano também, foram definidas as 

vacinas obrigatórias para menores de 1 ano em todo o país, foi instituída a campanha nacional 

de vacinação contra a meningite meningocócica e divulgado os primeiros resultados da 

cobertura vacinal no primeiro ano de vida para as vacinas contra a poliomielite, tríplice 

bacteriana e sarampo (Brasil, 2013). 

O PNI do Brasil é considerado uma referência mundial, tendo acumulado consquistas 

importantes em súde pública nos últimos 40 anos, além de apoiar outros países, como o Timor 

Leste, Palestina e Haiti (Brasil, 2003). Dentre várias conquistas, o país conseguiu erradicar a 

varíola em 1973, a poliomielite em 1989 e a transmissão autóctone do sarampo em 2004. 

Além disso, atividades de imunização e vigilância resultaram, no controle de diversas outras 

doenças como o tétano neonatal e acidental. Impacto significativo das vacinação foi 

documentada na magnitude e diversas doenças, como as formas graves da tuberculose, 

difteria, coqueluche, infecções causadas pelo Haemophilus influenzae tipo b, rubéola e a 

Síndrome da rubéola congênita, caxumba, hepatite B, influenza, e infecções pneumocócicas, 

entre outras (Brasil, 2013).   

 Considerando a magnitude e dimensão continental do Brasil, que possui uma extensão  

com 5.570 municípios e uma população de aproximadamente 202,7 milhões de habitantes, 

segundo os dados obtidos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2015) o 

PNI enfrenta um grande desafio para atender às demandas de vacinação para toda população.  

Desde sua criação, o PNI vem se estruturando e ampliando de maneira crescente, com 

a incorporação de novas vacinas, ampliação da área de atuação, e incorporação de grupos 

populacionais especificos como objeto de suas atividades (BRASIL, 2014 b). 
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As atividades de imunização do PNI estão estruturadas considerando a rotina de 

vacinação, de acordo aos calendários nacionais de vacinação, e as campanhas de vacinação. 

As campanhas são realizadas periodicamente de maneira intensiva em curto período de tempo 

em todo território nacional, com variados grupos alvo e vacinas. Entre elas estão as 

campanhas anuais de multivacinação, para ataualização de calendário vacinal de todas as 

crianças; e campanhas anuais de vacinação contra influenza para os grupos alvo que recebem 

a vacina (BRASIL, 2014 b). 

Atualmente, para suas atividades de vacinação de rotina e campanhas, o PNI atua por 

meio de, aproximadamente, 40 mil salas de vacinação. Imunobiológicos que não constam do 

calendário de vacinação de rotina são disponibilizadas para grupos populacionais específicos 

de maior risco por meio dos Centros de Referências de Imunobiológicos Especiais (Crie) 

(Brasil, 2001), incluindo imunoglobulinas e soros para profilaxia pré e pós exposição. Há no 

país 42 Crie distribuídos em todas as da federação, com infraestrutura e logística específica 

destinada ao atendimento de indivíduos portadores de condições clínicas especiais (BRASIL, 

2014 b). 

Finalmente, o PNI realiza atividades de vacinação para crianças, adolescentes, adultos, 

gestantes e idosos, com calendários de vacina previstos para cada um destes grupos 

populacionais (Calendário Nacional de Vacinação, 2014).  Grupos específicos são alcançados 

por meio de estratégias especiais de vacinação realizadas pelo PNI, como população privada 

de liberdade, quilombolas e povos indígenas (BRASIL, 2014 b). 

Para executar as suas atividades, seguindo a estrutura de saúde nacional preconizada 

pelo SUS, o PNI está estruturado nas três esferas de gestão – federal, estadual e municipal, 

com competências e atribuições distintas e complementares (BRASIL, 2014 b).  

Nos últimos anos a disponibilidade de novas vacinas para a prevenção de doenças vem 

aumentando. A demanda do PNI por estas novas vacinas, seguindo esta tendência, tambem 

tem aumentado consideravelmente nos últimos anos. Novas vacinas em geral tem alto custo, 

por envolverem novas tecnologias que envolvem maior custo de produção das vacinas. O alto 

custo das novas vacinas, quando comparado às vacinas tradicionais dos programas de 

imunização, dificulta sua introdução e o acesso da população à estas novas tecnologias. Nos 

últimos 10 anos, diversas novas vacinas foram introduzidas ao PNI. Estas novas vacinas, de 

maior valor unitário, foram incorporadas progressivamente ao calendário vacinal do Brasil: 

rotavírus (2006); anti-pneumocóccica 10-valente e anti-menigocóccica-C (2010); varicela 

(2013); papilomavirus humano (HPV), acelular contra pertussis para gestantes; e hepatite A 

(2014) (OLIVEIRA, 2014). 



89 

 

 

Considerando que o custo com imunobiológicos representa a maior parcela de custos 

de um programa de imunizações, e o crescente investimento do PNI na incorporação de novas 

vacinas, torna-se relevante a análise de quantidade e custos com imunobiológicos no país, 

considerando uma série histórica. 

 

OBJETIVOS 

O objetivo deste estudo foi analisar as aquisições de imunobiológicos utilizadas no 

Brasil, pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) no período de 2004-2015, considerando 

quantitativo e custos.  

Pretende-se também, avaliar o custo de compras das vacinas contrastando: vacinas e 

soros/imunoglobulinas, imunobiológicos produzidos no país e importados, mecanismo de 

compra de imunobiológicos considerando Ministério da Saúde (MS) e Organização 

Panamericana de Saúde (OPAS), vacinas tradicionais do calendário vacinal de rotina e as 

novas introduzidas na rotina a partir de 2006, e laboratório fornecedor para as vacinas 

produzidas no Brasil. 

 

MÉTODOS 

Delineamento, local e período do estudo 

Foi realizado um estudo retrospectivo do tipo ecológico descritivo, de série histórica, que 

analisou as aquisições de imunobiológicos pelo Programa Nacional de Imunizações do Brasil 

para uso em todo território nacional.  O período de análise foi de 2004-2015.  

 

Fonte de dados 

 Os dados de quantidade de vacinas compradas e custo de compra foram fornecidos 

pela área técnica da Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações (CGPNI).  Os 

valores informados foram retirados das planilhas do Excel pertencentes aos arquivos 

existentes no Núcleo de Insumos Estratégicos (NIES) da Secretaria de Vigilância em Saúde 

(SVS) do Ministério da Saúde.  

 

Imunobiológicos considerados no estudo  

Imunobiológicos incluem vacinas e soros/imunoglobulinas. Foram consideradas 

apenas vacinas para uso humano, tendo sido, portanto excluída a informação referente à 

vacina antirrábica para uso canino no Brasil. Foram consideradas vacinas convencionais todas 

as vacinas tredicionais utilizadas pelo Programa Nacional de Imunizações, até 2006. A partir 
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de 2006 diversas vacinas foram incorporadas no calendário de vacinação, sendo denominadas 

“novas vacinas”, incluindo Rotavírus (2006); Pneumococcica 10 V e Menigococcica C 

(2010); Varicela (2013); HPV (2014); Pertussis acelular em gestantes (2014).  

 

Imunobiológicos de produção nacional ou importados  

Os imunobiológicos utilizados pelo PNI incluem aqueles de produção nacional e os 

que são produzidas por laboratórios internacionais, sendo, portanto importados.   

 

Laboratórios fornecedores de imunobiológicos  

  Foram identificados e descritos os laboratórios produtores de imunobiológicos 

comprados pelo PNI no período do estudo, considerando vacinas e soros/imunoglobulinas, e 

laboratórios nacionais e internacionais.  

 

Mecanismos de compra das vacinas e imunobiológicos: 

Os imunobiológicos importados pelo Brasil são compradas por meio da OPAS pelo 

Fundo Rotatório da OPAS para a Compra de imunobiológicos, que, sendo um mecanismo de 

cooperação regional das Américas, facilita o acesso oportuno a vacinas de qualidade, aos 

preços mais baixos, para os programas nacionais de imunização dos Estados Membros da 

OPAS. De acordo com a portaria CD52/17 30 de setembro de 2013 da OPAS os objetivos 

estabelecidos para o Fundo Rotatório são: “Permitir que os Estados Membros possam planejar 

suas atividades de vacinação sem que ocorram interrupções por falta de insumos ou de fundos 

para a compra de vacinas; que possam utilizar a moeda local para o reembolso do 

financiamento fornecido por meio do Fundo Rotatório; consolidar os pedidos de vacinas de 

tal modo que os Estados Membros possam beneficiar-se de economias de escala na compra de 

vacinas aos preços mais baixos; assegurar que os Estados Membros recebam vacinas de 

qualidade que cumpram as normas estipuladas pela OPAS/OMS; estabelecer contratos com 

fornecedores para a compra de vacinas a fim de assegurar a tramitação e entrega oportunas, 

tanto dos pedidos regulares como dos feitos em caráter de urgência”.   

Os imunobiológicos produzidos por produtores nacionais foram compradas no 

mercado interno do Brasil. As vacinas para as quais acordos de transferência de tecnologia 

foram firmados com laboratórios produtores nacionais figuram entre as vacinas de produção 

nacional e, portanto compradas pelo Brasil no mercado interno. 

 

Análise de dados 
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O número total de doses de imunobiológicos adquiridos pelo Brasil, assim como seu 

custo de compra foi calculado para o período do estudo e ano a ano. Número de doses, custo 

por dose e custo total de vacinas foi comparado a soros/imunoglobulinas. Custo médio e 

respectivo desvio padrão foram calculados. 

O número de doses, custo por dose e custo total de cada um das novas vacinas foi 

calculado para cada ano a partir do ano de sua introdução. Custo médio e respectivo desvio 

padrão foram calculados. 

Quantitativo de doses e custo total das vacinas de produção nacional foi comparado 

com vacinas importadas para o período como um todo e ano a ano.  

Para vacinas compradas por meio do Fundo Rotatório da OPAS, o cálculo dos custos 

foi realizado considerando os seguintes passos:  

5. Considerou-se o preço pago por dose em dólar americano (USD) como o valor base 

unitário para cada imunobiológico. 

6. O valor base unitário em dólar foi convertido em Reais (R$) considerando o câmbio 

para importação do mês/ano da compra, segundo o Banco Central do Brasil. 

7. Ao valor unitário por dose em Reais, foi somado o custo com de seguro e frete (sigla 

em inglês “CIF - Cost, Insurance and Freight”) e a taxa de administração da OPAS de 

3% sobre o valor base unitário. 

8. O custo final por dose (custo + CIF + 3%) foi multiplicado pelo número de doses 

compradas para se obter o custo total anual com cada imunobiológico considerado.  

Para as vacinas produzidas no Brazil por produtores nacionais, o valor pago por dose foi 

multiplicado pelo número de doses compradas para se obter o custo total anual com cada 

imunobiológico considerado.  

Todos os resultados de custos foram apresentados em reais para o ano considerado. 

 

RESULTADOS  

Vacinas e imunoglobulinas 

Um total de 2.919.329.513 doses de imunobiológicos para uso humano foram 

compradas para uso pelo PNI no período de 2004-2015 a um custo total de R$15.905.182,91 

(Tabela 1). 

 

 

Tabela 1 - Quantidade e custos de imunobiológicos comprados pelo Programa Nacional de 

Imunizações, por ano. Brasil, 2004-2015. 
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Ano Quantidade Custo Total (R$) 

2004 208.211.244 396.832.274,12 

2005 149.968.720 497.967.457,98 

2006 205.455.052 451.390.665,68 

2007 254.837.455 811.839.891,14 

2008 287.508.387 775.626.924,45 

2009 274.256.130 797.112.776,32 

2010 329.232.335 2.031.300.615,48 

2011 283.551.381 1.620.800.834,05 

2012 204.199.722 1.805.224.113,51 

2013 219.369.020 1.676.869.832,77 

2014 278.466.444 2.237.462.398,80 

2015 224.273.623 2.803.520.398,60 

Total  2.919.329.513 15.905.948.182,91 

 

 Do total de imunobiológicos, a quase totalidade são vacinas (99,7%), com apenas 

8.660.399 doses de soros/imunoglobulinas no periodo correspondendo a 0,3% do total de 

doses e 2,72% do total de custos dispendidos com compra de imunobiologicos no período 

(Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Quantidade e custos de imunobiológicos comprados pelo Programa Nacional de 

Imunizações, por tipo. Brasil, 2004-2015 

Tipo Quantidade % Custo Total (R$) % do Custo 

Vacinas 2.910.669.114 99,7 15.473.789.879,79 97,3 

Imunoglobulinas 8.660.399 0,3 432.158.303,12 2,7 

Total  2.919.329.513 100 15.905.948.182,91 100 

 

Imunobiológicos comprados e laboratórios produtores  

No quadro abaixo são listados os imunobiológicos comprados durante o período do 

estudo, por tipo (vacina versus imunoglobulinas/soros) e compra nacional versus importado 

(Quadro 1). 
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Quadro 1 - Lista de imunobiológicos comprados pelo Programa Nacional de Imunizações. Por 

Tipo de imunobiológico e produção nacional ou importada 

Vacinas importadas Vacinas nacionais 

Colera BCG 

DT adulto DT adulto 

dT infantil dT infantil 

DTP DTP 

DTP acelular Febre Amarela 

Dupla Viral (Sarampo/Rubéola) Hepatite A 

Febre Tifóide Hepatite B 

Hepatite A Hib 

Hepatite B HPV 

Influenza H1N1 Influenza 

Meningococica Conj. Influenza H1N1 

Meningococica Conj. AC Meningococica Conj. 

Pentavalente Meningococica Conj. AC 

Pneumo 23-valente Pentavalente 

Pneumocócica conj. 7V Pneumocócica conj. 10V 

Raiva Vero Raiva Vero 

Tetravalente Rotavirus 

Trípice Viral (Sarampo/Rubéola/Cachumba) Tetravalente 

Varicela 
Tetraviral 

(Sarampo/Rubéola/Cachumba/Varicela) 

VIP Trípice Viral (Sarampo/Rubéola/Cachumba) 

  Varicela 

  VIP 

  VOP 

Imunoglobulinas importadas Imunoglobulinas nacionais 

Ig Anti-hepatiteB Soro Anti-aracnídeo 

Ig Anti-rábica Soro Antibotrópico 

Ig Anti-tetânica Soro Anti-botrópico 

Ig Anti-varicela Soro Anti-botrópico/crotálico 

  Soro Anti-botrópico/laquético 

  Soro Anti-botulínico 

  Soro Anti-crotálico 

  Soro Anti-diftérico 

  Soro Anti-elapídico 

  Soro Anti-escorpiônico 

  Soro Anti-lonomia 

  Soro Anti-loxocélico 

  Soro Anti-rábico 

  Soro Anti-tetânico 

Os fornecedores dos imunobiológicos comprados durante o período do estudo são 

apresentados no Quadro 2, a seguir, por tipo (vacina versus imunoglobulinas/soros) e compra 

nacional importada. 
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Quadro 2 - Lista de fornecedores de imunobiológicos comprados pelo Programa Nacional de 

Imunizações por tipo de imunobiológico e produção nacional ou importada. 

Vacinas importadas Vacinas nacionais 

American Cyanamid Fundação Ataulpho de Paiva - FAP 

American Cyanamid / wyeth Fundação Ezequiel Dias - Funed 

Aventis Pasteur Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz 

Aventis Pasteur /Chiron Instituto Butantan 

Berna Biotech 

 Bio Farma   

Biological   

Chiron   

Chiron / Sanofi / Glaxosmithkline   

Crucell   

Glaxo Smithkline   

Green Cross   

Intervax LTD   

LG   

LG / Herber Biotec   

LG Lifescience   

Merk Sharp & Dohme   

Novartis   

Novartis / Glaxosmithkline   

Novartis / GSK   

Novartis /Sanofi Pasteur   

Novartis / Wyeth   

Sanofi Pasteur   

Sanofi Pasteur / Glaxosmithkline   

Sanofi Pasteur / Merck   

Serum India   

Shantha   

Wyeth   

Wyeth / Chiron   

Imunoglobulinas importadas Imunoglobulinas nacionais 

Aventis Pasteur 
Centro de Produção e Pesquisa de 

Imunobiológicos - CPPI 

CSL Behring Fundação Ezequiel Dias - Funed 

Green Cross Instituto Butantan 

Green Cross /CSL Behring Instituto Vital Brazil - IVB 

Green Cross /CSL Behring / Kedrion  

Intervax LTD   

Kedrion   

Kedrion e Green Cross   

ZLB Behring   

  

Os laboratórios nacionais que produzem os imunobiológicos de produção nacional 

são: Instituto Butantan (Butantan), Fundação Ezequiel Dias (Funed), Fundação Ataulpho de 
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Paiva (FAP), Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Instituto Tecnológico do Paraná (Tecpar), 

Centro de Produção e Pesquisa de Imunobiológicos (CPPI) e Instituto Vital Brazil (IVB).   

Os laboratórios internacionais que produzem os imunobiológicos importados 

considerados nesta análise são: American Cyanamid, Berna Biotech, Bio Farma, Chiron, 

Crucell, Glaxo Smith Kline, Green Cross, Intervax LTD, Kedrion, LG Life Science, Merk 

Sharp & Dohme, Novartis, Safoni Pasteur, Serum India, Shantha, Wyeth, ZLB Behring. 

A seguir, estão apresentados a quantidade e o custo total de vacinas compradas pelo 

Programa de Imunização entre 2004 e 2015 (Tabela 3).  
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Tabela 3 - Quantidade e custos de vacinas comprados pelo Programa Nacional de 

Imunizações, por vacina. Brasil, 2004-2015 

Vacina Quantidade % Custo Total (R$) 
% do 

Custo 

BCG 178.252.000 6,12 139.624.034 0,90 

Colera 69.301 0,002 403.387 0,003 

DT adulto 242.844.610 8,34 80.347.461 0,52 

dT infantil 30.500 0,001 70.073 0,0005 

DTP 112.936.270 3,88 47.127.372 0,30 

DTP acelular 4.322.000 0,15 93.357.673 0,60 

Dupla Viral 

(Sarampo/Rubéola) 
80.644.191 2,77 93.769.738 0,61 

Febre Amarela 240.746.090 8,27 259.482.683 1,68 

Febre Tifóide 236.600 0,01 3.369.031 0,02 

Hepatite A 9.093.000 0,31 157.545.135 1,02 

Hepatite B 264.500.000 9,09 327.918.465 2,12 

Hib 530.870 0,02 5.660.293 0,04 

HPV 26.000.000 0,89 930.655.000 6,01 

Influenza 351.667.702 12,08 2.583.910.260 16,70 

Influenza H1N1 73.001.880 2,51 796.836.089 5,15 

Meningococica Conj. 57.818.265 1,99 1.223.198.291 7,90 

Meningococica Conj. AC 680.000 0,02 989.789 0,01 

Pentavalente 60.784.520 2,09 422.951.962 2,73 

Pneumo 23-valente 4.544.146 0,16 76.870.693 0,50 

Pneumocócica conj. 10V 73.500.000 2,53 2.591.435.000 16,75 

Pneumocócica conj. 7V 327.900 0,01 26.620.435 0,17 

Raiva Vero 30.050.300 1,03 750.355.757 4,85 

Rotavirus 60.430.000 2,08 1.246.190.196 8,05 

Tetravalente 95.981.619 3,30 883.546.275 5,71 

Tetraviral 

(Sarampo/Rubéola/Cachumba/

Varicela) 

1.560.990 0,05 76.285.581 0,49 

Trípice Viral 

(Sarampo/Rubéola/Cachumba) 
313.868.510 10,78 1.815.859.145 11,74 

Varicela 5.904.500 0,20 207.200.013 1,34 

VIP 198.429.600 6,82 370.951.124 2,40 

VOP 421.913.750 14,50 261.258.925 1,69 

Total 2.910.669.114 100,00 15.473.789.880 100,00 

 

A seguir estão apresentadas para o período de análise a quantidade e custo total 

de soros/imunoglobulinas compradas pelo Programa de Imunização (Tabela 4). 
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Tabela 4 - Quantidade e custos de imunoglobulinas comprados pelo Programa 

Nacional de Imunizações, por imunoglobulina. Brasil, 2004-2015 

Tipo Quantidade % 
Custo Total 

(R$) 

% do 

Custo 

Ig Anti-hepatite B 437.800 5,06 30.870.219 7,14 

Ig Anti-rábica 210.950 2,44 20.036.207 4,64 

Ig Anti-tetânica 205.600 2,37 4.213.136 0,97 

Ig Anti-varicela 139.700 1,61 34.119.476 7,90 

Soro Anti-aracnídeo 262.500 3,03 22.023.001 5,10 

Soro Antibotrópico 106.000 1,22 5.875.720 1,36 

Soro Anti-botrópico 2.313.855 26,72 111.702.343 25,85 

Soro Anti-botrópico/crotálico 237.400 2,74 23.360.631 5,41 

Soro Anti-botrópico/laquético 291.404 3,36 20.695.651 4,79 

Soro Anti-botulínico 1.800 0,02 1.989.341 0,46 

Soro Anti-crotálico 528.300 6,10 29.112.515 6,74 

Soro Anti-diftérico 35.000 0,40 1.509.537 0,35 

Soro Anti-elapídico 138.500 1,60 5.111.047 1,18 

Soro Anti-escorpiônico 665.440 7,68 17.537.311 4,06 

Soro Anti-lonomia 72.400 0,84 3.271.764 0,76 

Soro Anti-loxocélico 39.000 0,45 2.279.857 0,53 

Soro Anti-rábico 1.807.018 20,87 50.726.620 11,74 

Soro Anti-tetânico 1.167.732 13,48 47.723.929 11,04 

Total 8.660.399 100,00 432.158.303 100,00 
 

 

Mecanismos de compras de imunobiológicos 

Do total de doses de imunobiológicos compradas no periodo do estudo, a maioria é de 

produção nacional e, portanto, comprado pelo Ministério da Saúde de fornecedores nacionais 

(n=2.458.748.320), representando 84,2% do total de imunobiológicos compradas no período 

como um todo (Tabela 5). 

Tabela 5 - Quantidade e custos de imunobiológicos comprados pelo Programa Nacional de 

Imunizações, por mecanismo de compra Brasil, 2004-2015 

Tipo Quantidade % 
Custo Total 

(R$) 
% do Custo 

OPAS 460.581.193 15,8 1.438.087.367 9,1 

Nacional 2.458.748.320 84,2 14.467.860.815 90,9 

Total 2.919.329.513 100 15.905.948.182 100 

 

Ao se observar a série histórica para o período de 2004-2015, observam-se alguns anos 

onde esta proporção é alterada (Tabela 6). 
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Tabela 6 - Quantidade e custos de imunobiológicos comprados pelo Programa Nacional de 

Imunizações, por mecanismo de compra e ano. Brasil, 2004-2015 

 

Ano 

  

OPAS   Brasil 

Quantidade Custo (R$) 
  

Quantidade Custo (R$) 

2004 17.503.600 68.416.987   190.707.644 328.415.287 

2005 4.859.430 30.779.443   145.109.290 467.188.015 

2006 78.189.460 56.112.522   127.265.592 395.278.144 

2007 40.246.935 93.856.602   214.590.520 717.983.289 

2008 104.694.992  99.284.180   182.813.395 676.342.744 

2009 26.616.900 108.954.348   247.639.230 688.158.428 

2010 21.053.275 152.201.516   308.179.060 1.879.099.100 

2011 7.643.136 36.865.403   275.908.245 1.583.935.431 

2012 9.420.800  66.250.126   194.778.922 1.738.973.987 

2013 14.020.000 130.504.417   205.349.020 1.546.365.416 

2014 100.233.000 392.770.933   178.233.444 1.844.691.466 

2015 36.099.665 202.090.890   188.173.958 2.601.429.509 

Total 460.581.193 1.438.087.367   2.458.748.320 14.467.860.816 

 

As figuras abaixo apresentam a quantidade de imunobiológicos comprados (Figura 1) 

e custos por ano (Figura 2), considerando mecanismo de compra, sendo que os 

imunobiológicos nacionais são comprados no Brasil (mercado interno) de produtores 

nacionais, enquanto os importados são comprados via OPAS por meio do Fundo Rotatório. 

(Figuras 1 e 2). 

 

Figura 1 - Quantidade de imunobiológicos comprados pelo Programa Nacional de 

Imunizações, por mecanismo de compra e ano. Brasil, 2004-2015 
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Figura 2 - Custos de imunobiológicos comprados pelo Programa Nacional de Imunizações, 

por mecanismo de compra e ano. Brasil, 2004-2015 

 

 

Vacinas 

Ao se considerar apenas as vacinas compradas no período do estudo, temos um total 

de 2.910.669.114 doses e um custo total de R$15.473.789.879 no período como um todo 

(Tabela 7). 

Tabela 7 - Quantidade e custos de vacinas comprados pelo Programa Nacional de 

Imunizações, por ano. Brasil, 2004-2015 

Ano Quantidade Custo Total (R$) 

2004 207.485.500 381.730.487,83 

2005 149.191.260 463.114.643,40 

2006 204.691.465 415.078.817,38 

2007 253.830.255 767.102.997,52 

2008 286.894.287 747.622.700,93 

2009 273.515.950 759.778.142,13 

2010 328.498.435 1.995.230.320,34 

2011 282.752.081 1.581.598.977,10 

2012 203.282.352 1.755.672.930,63 

2013 218.480.390 1.623.263.362,80 

2014 278.368.444 2.229.310.997,88 

2015 223.678.695 2.754.285.501,85 

Total 2.910.669.114 15.473.789.879,79 
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Observou-se que o número anual de doses de vacina não varia ao longo dos anos. No 

entanto, o custo total com compra de vacinas tem um nítido aumento, em 2010, e novamente 

em 2014 e 2015 (Figura 3). 

 

Figura 3 - Quantidade e custos de vacinas comprados pelo Programa Nacional de 

Imunizações, por ano. Brasil, 2004-2015 
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2014-2015, observamos que este é sigificativamente maior para vacinas importadas quando 
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(Tabela 8). 
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Tabela 8 - Custo médio de vacinas compradas pelo Programa Nacional de Imunizações, por 

mecanismo de compra e ano. Brasil, 2004-2015 

Ano 
Custos médio 

OPAS (R$) 

Custos médio 

Brasil (R$) 

2004 31,56  2,14 

2005  24,91 5,24 

2006 17,44 4,61 

2007 16,09  4,90 

2008 11,39 6,31 

2009 15,54 3,51 

2010 13,64 8,43 

2011 17,81 8,52 

2012 10,18 10,82 

2013 17,43 9,72 

2014 7,83 11,02 

2015 21,88 21,36 

Total 16,57 8,47 

 

Novas versus tradicionais 

Ao se contrastar a quantidade de doses de vacinas e o custo total de compra ano a ano com o 

calendário vacinal, observa-se que os anos com aumento importante de custos são aqueles com 

incorporação de novas vacinas. Isso é particularmente importante ao se observar o custo médio das 

vacinas por vacinas de produção nacional (compradas no mercado interno nacional) e internacional 

(compradas via OPAS) (Tabelas 9 e 10). 
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Tabela 9 - Custo médio de vacinas de produção nacional compradas pelo Programa Nacional 

de Imunizações, por vacinas tradicionais e novas. Brasil, 2004-2015 

Ano 

Novas 

Vacinas 

Custo médio 

(R$) 

Vacinas 

Tradicionais 

Custo médio 

(R$) 

2004  - 2,14 

2005  - 5,24 

2006  - 4,61 

2007 16,24 4,19 

2008 17,05 4,78 

2009 19,48 2,48 

2010 23,38 5,63 

2011 23,49 5,53 

2012 23,32 7,70 

2013 25,40 5,76 

2014 24,05 8,63 

2015 40,17 8,82 

Total 26,68 5,29 

 

Tabela 10 - Custo médio de vacinas importadas compradas pelo Programa Nacional de 

Imunizações por meio da OPAS, por vacinas tradicionais e novas. Brasil, 2004-

2015 

Ano 

Novas 

Vacinas 

Custo médio 

(R$) 

Vacinas 

Tradicionais 

Custo médio 

(R$) 

2004 - R$ 31,56 

2005 - R$ 24,91 

2006 - R$ 17,44 

2007 - R$ 16,29 

2008 - R$ 11,39 

2009 - R$ 15,54 

2010 - R$ 13,64 

2011 - R$ 17,81 

2012 - R$ 10,18 

2013 R$ 25,42 R$ 16,43 

2014 R$ 21,72 R$ 7,27 

2015 R$ 40,00 R$ 15,09 

Total R$ 33,43 R$ 15,98 
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