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RESUMO 
 
 

CALENDÁRIO VACINAL: SEMELHANÇAS E DIFERENÇAS ENTRE O PÚBLICO e o 
PRIVADO Rafaela Moliterno da Rosa; Karina da Silva Salgado; Rodolfo de Almeida Gomes; 
Lais de Andrade Silva; Rebecca Cristina Lazarino Lourenzon. Orientador: Maria Angela 
Boccara de Paula A primeira norma do Programa Nacional de Imunização (PNI) foi criada no 
ano de 1968, sendo que muitas atualizações ocorreram nos anos subsequentes. Na atualidade 
o PNI contempla praticamente todas as vacinas disponíveis no mercado, porém os esquemas 
vacinais praticados na rede pública e privada diferem, visto que para algumas vacinas, não são 
aplicas as doses de reforço conforme preconiza a Sociedade Brasileira de Imunização (SBIM). 
Este fato é justificado pela boa resposta apresentada na população em geral após a 
imunização com as doses preconizadas pelo Ministério da Saúde (MS). Com o intuito de 
conhecer as semelhanças e diferenças no calendário vacinal praticado na rede pública e 
privada, em atividade didática pedagógica de alunos de graduação do segundo semestre do 
curso de enfermagem, este estudo se propõe a realizar a comparação entre os calendários 
vacinais. Para tal foi realizado a confecção de duas carteiras de vacinação, sendo uma com 
base no calendário da rede pública, e outra pautada no calendário proposto pela SBIM, 
seguida de análise. Como resultados observou-se que na rede privada a vacina da poliomielite 
é sempre a vacina do tipo SALK, as vacinas básicas estão mais conjugadas, diminuindo o 
número de aplicações intramusculares nas crianças pequenas, as vacinas Tríplice bacteriana 
são sempre acelulares, o que minimiza ou praticamente anula os efeitos reatogênicos, a vacina 
contra varicela é aplicada em duas doses ( 1ano e 1ano e 3m), bem como a vacina da hepatite 
A , que na rede pública são administradas apenas 1 dose. A vacina contra o Meningococo do 
Tipo C é aplicada dose de reforço que não é administrada na rede pública. A vacina contra 
Pneumococos no sistema público são de apenas 10 soro tipos e no privado são 13 cepas, 
oferecendo maior proteção. A vacina do Rotavírus no sistema privado é pentavalente que 
confere a uma maior proteção do que no sistema público que é apenas monovalente. No 
sistema público está disponível a Triplice viral, enquanto no privado temos a Tetra viral, que 
contém em sua conjugação a vacina contra Varicela que não é disponível no sistema publico. 
Este estudo nos permitiu perceber que o PNI vem ano a ano incluindo novas vacinas no 
calendário vacinal, porém é importante ressaltar que apesar do esforço em buscar proteger a 
população brasileira das doenças preveniveis por imunização, ainda existem grupos 
vulneráveis a certas doenças que precisariam ser contemplados pelo programa para que o 
efetivo controle possa ocorrer. Que vacinas menos reatogênicas como as acelulares 
precisariam ser incorporados ao PNI e o uso de vacinas conjugadas ajudaria a diminuir o 
número de complicações pós vacinação e propiciariando também maior cobertura vacinal, visto 
que diminuiriam as visitas da mãe e da criança ao serviço de saúde. 


