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Objetivos: Comparar o número de internações por pneumonia em crianças menores 

de 1 ano antes e depois da inclusão da Vacina Pneumocócica Conjugada 10 Valente 

(Pnc10) no Calendário Básico de Vacinação da Criança. Metodologia: Foi utilizada a 

plataforma DataSUS para obter-se o número de nascidos vivos e de internações por 

pneumonias nos anos de 2008 e 2012 (quando todas as crianças < 1 ano completa-

riam o esquema vacinal). A ausência de registro do número de nascimentos a partir 

de 2014 não permitiu análise ampliada aos < 5 anos. A analise estatística foi realizada 

através do teste exato de Fisher considerando significativo um p < 0,05. Resultados: 

Nos anos de 2008 e 2012 nasceram 4.082 e 4.442 crianças e ocorreram 200 (4,89%) 

e 210 (4,72%) internações por pneumonia em < 1 ano, respectivamente. Uma redu-

ção de 0,17% no número de internações (p=0,7230). Portanto, não houve alteração 

significativa, neste período, no número de internações por pneumonia nessa faixa 

etária. Não foram analisadas diferenças demográficas entre as populações, tampouco 

o número de óbitos pela doença. Discussão: Diversos estudos demonstraram redu-

ção significativa de pneumonia adquirida na comunidade, taxas de hospitalização 

em crianças < 2 anos e doença invasiva após a introdução da Pnc10. Nosso estudo, 

entretanto, falhou em demonstrar redução no número de hospitalizações por pneu-

monia em < 1 ano, a qual pode ter ocorrido por uma mudança de flora bacteriana, já 

demonstrada também em outros estudos, ou ainda que as pneumonias virais (principal 

etiologia das pneumonias nessa faixa etária) tenham um impacto muito maior que o 

esperado em nossa população.
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