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Doses de vida
Unidade de vacinas bacterianas permitirá economia de R$ 10 milhões/ano ao Brasil

ESPECIAL  PRESIDENTE LULA VISITA A FIOCRUZ

IdadeIdadeIdadeIdadeIdade 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Menor de
um ano 837 630 250 154 89 51

De um a
quatro anos 698 576 239 126 72 30

Menor de
cinco anos 1535 1206 489 280 161 81

Todas as idades 1979 1616 580 408 235 138

Casos de meningite causada
por Haemophilus influenzae

tipo b (Hib) no Brasil antes e
depois da inclusão da Hib no

programa nacional de vacinação

Fonte: MS/SVS/COVER

O presidente Lula
observa demonstração
de uma das fases de
produção de vacina
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O
desenvolvimento de
vacinas no Brasil en-
tra em uma nova e
promissora fase. Com
a inauguração do Cen-

tro de Produção de Antígenos Bac-
terianos Charles Mérieux (CPAB),
em Biomanguinhos, unidade da Fi-
ocruz, o país passa a abrigar o mais
moderno laboratório de vacinas
bacterianas da América Latina. O
Centro tem capacidade para produ-
zir 20 milhões de doses anuais da
vacina contra o bacilo Haemophilus
influenzae tipo b (Hib) - microrga-
nismo responsável por infecções
graves e agudas em crianças, como
meningite purulenta, artrite e
epiglotite. Com a produção nacio-
nal dessa vacina, antes importada,
o CPAB vai atender a 100% da de-
manda do Ministério da Saúde para
o calendário básico de vacinação e
permitir uma economia direta de R$
10 milhões ao ano para o Brasil.

O CPAB também
tem capacidade para pro-
duzir 20 milhões de do-
ses anuais da vacina con-
tra meningite A e C. E,
futuramente, vai fabricar
ainda vacinas conjugadas
contra meningite B e C e
contra pneumococos.

De acordo com um estudo ame-
ricano realizado em 1998, 60% de co-
bertura de vacinação contra o Hib
entre crianças de 18 meses permite
uma economia total de US$ 207,1 mi-
lhões ao ano. Outras pesquisas já ava-
liaram a economia gerada para cada
dólar investido na vacinação contra
o Hib em diversos países (tabela 3).

LaboratórioLaboratórioLaboratórioLaboratórioLaboratório
de Vacinas Viraisde Vacinas Viraisde Vacinas Viraisde Vacinas Viraisde Vacinas Virais

Já está programada para 2005
a inauguração do Centro de Produ-
ção de Antígenos Virais (CPAV). Es-
tima-se que tenha capacidade de
produzir, por ano, 60 milhões de
doses anuais dos componentes sa-
rampo, caxumba e rubéola, além de
20 milhões de doses de outras va-
cinas. Em médio prazo, serão
fabricadas as vacinas contra varice-
la, hepatite A e rotavírus.

Doença Prevenção Tratamento
 (por pessoa)  (por pessoa)

Meningite purulenta R$ 23,10 R$ 731,00

Meningite por Hib (pediatria) R$ 23,10 R$ 654,00

Meningite por Hib (clínica médica) R$ 23,10 R$ 578,00

PrevençãoPrevençãoPrevençãoPrevençãoPrevenção
Doenças como a meningite

causada pelo Hib são extremamen-
te agressivas e de fácil contágio, atra-
vés da mucosa nasal e devido ao
contato com pessoas infectadas pela
bactéria. Essas infecções provocadas
pelo Hib acometem principalmente
bebês de seis a 12 meses de idade e
podem causar danos irreversíveis,
como paralisia, atraso mental e sur-
dez. A estratégia de vacinação é, por-
tanto, fundamental para proteger a
população.

 EconomiaEconomiaEconomiaEconomiaEconomia
O tratamento de doenças

como a meningite causada por Hib
custa R$ 650 por paciente. Aplicar
a vacina conjugada contra difteria,
tétano, pertussis e Hib (DTP/Hib)
torna a criança imune e sai por
menos de R$ 25.

Economia gerada para Ano em que foi
Países cada dólar investido na Equivalente em Reais realizada a pesquisa

vacinação contra o Hib

Israel US$ 1,5 R$ 4,50 1993

Chile US$ 1,7 R$ 5,10 1993

Suécia US$ 1,6 R$ 4,80 1994

Espanha Entre US$ 2,4 e 5,1 Entre R$ 7,20 e 15,30 1995

Estados Unidos Entre US$ 2,2 e 5,1 Entre R$ 6,60 e 15,30 1995

África do Sul Entre US$ 1,3 e 1,4 Entre R$ 3,90 e 4,20 1995

Custo da
prevenção

versus custo
do tratamento

Fonte: Ministério da Saúde e Biomanguinhos

Economia
da vacina

Hib contra a
meningite e
pneumonia

Fonte: Biomanguinhos


