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editorial
Prezado(a) leitor(a),
Esta edição da Revista Imunizações chega a você junto com a “estação da gripe”,
razão pela qual trazemos comentários sobre quatro artigos que avaliaram os resultados dos estudos de imunogenicidade e segurança das vacinas influenza quadrivalente, aprovadas este ano para uso no Brasil.
Leia, também, a entrevista com Jaime Cesar de Moura Oliveira, diretor-presidente
substituto da Anvisa, sobre os processos de análise e aprovação de imunobiológicos, incluindo influenza, cuja formulação muda anualmente. Oliveira trata ainda da
necessidade de normatização do serviço de vacinação em farmácias, entre outros
assuntos.
Mas a segurança e a eficácia de um imunobiológico não dependem apenas do rigor
na produção e na avaliação que o aprova para uso. O controle e a manutenção da
rede de frio são de importância crucial e têm seus aspectos abordados em artigo
original. Outro tema dessa seção são os desafios na vacinação de imunodeprimidos
contra o herpes zóster: saiba o que mostra a experiência clínica e o que orientam
os organismos internacionais.
Zóster e influenza quadrivalente são dois exemplos de novos imunobiológicos que
passaram a integrar o calendário de vacinação – felizmente, cada vez mais amplo
–, o que requer ótimo conhecimento sobre o intervalo de aplicação entre as doses. Por essa razão, Imunizações traz texto e tabela que tratam desse assunto.
Consulte, na sequência, o calendário SBIm de vacinação da criança.
Em Do ponto de vista do especialista leia artigo sobre a vacinação de pacientes
alérgicos, identificação de reações adversas e condução dos casos – informações
relevantes para uma conduta mais segura. Os desafios na implementação de vacinação contra o meningococo B são o tema de Leitura recomendada e, na seção
Kantinho da ética, que está de “cara” nova, você terá a oportunidade de votar em
uma enquete e de refletir sobre condutas relacionadas com a vacina febre amarela.
E ainda temos mais novidades. A seção Fale com o especialista estreia, trazendo
quatro questões frequentes nos serviços de vacinação. Envie você também as
suas dúvidas – na segunda capa você encontra as instruções para fazer isso. Elas
serão respondidas por um membro da diretoria da SBIm.
Como você vai constatar, preparamos uma edição repleta de informações relevantes para que o associado possa estar cada vez mais bem informado.
Desfrute dela e faça boa leitura!
Os editores
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palavra da presidente
As baixas coberturas vacinais contra o HPV, registradas pelo PNI, evidenciam o
poder da desinformação. Enquanto a primeira fase da campanha de 2014 alcançou
índice de 101,33%, a segunda, iniciada em setembro, registra até agora 59,47%
de cobertura (vacinômetros D1 e D2, em 08/04/15). Na atual campanha, para meninas de 9 a 11 anos, apenas 24,58% foram vacinadas até o dia 10 de abril.
Dentre as causas desses resultados estão: os mitos sobre iatrogenia; a crença de
que a vacina possa induzir à iniciação sexual ou ao sexo inseguro; e a pouca adesão
de escolas privadas à campanha. O desinteresse pela vacina HPV é verificado também em clínicas de vacinação, pois elas registram até 30% de queda na procura.
É preciso, portanto, intensificar os esforços de educação e comunicação com profissionais da Saúde e pacientes. Assim, a SBIm, em 2014, divulgou nota assinada em
conjunto com as sociedades brasileiras de Pediatria (SBP) e de Infectologia (SBI),
com a Sociedade Latino-americana de Infectologia Pediátrica (Slipe) e a Federação
Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo), sobre a eficácia e segurança
da vacina HPV; tem promovido, em parceria com sociedades médicas, cursos e a
publicação de guias de vacinação; criou um grupo permanente de discussão de estratégias que viabilizem maiores coberturas vacinais, e tem atuado na mídia para
desmentir inverdades e estimular matérias de conteúdo elucidativo.
Com o objetivo de ampliar a contribuição, a SBIm está elaborando uma campanha
sobre a importância da vacinação, com ações diversas e a participação de formadores de opinião. Para arcar com os custos de um projeto dessa envergadura
estamos empenhados na busca de apoio institucional.
Outra frente que requer atenção é a vacinação em farmácias. Se a medida traz
a possibilidade de ampliar o número de salas de vacinação pelo país, também
abre espaço para experiências negativas, caso tais estabelecimentos não cumpram todas as exigências da Portaria Anvisa/Funasa, para garantir a qualidade do
imunobiológico e a segurança do vacinado. E experiências negativas, além do risco
à saúde, servirão, é claro, de argumento antivacinação.
Mais uma vez se faz premente a necessidade de educar a população sobre qualidade e segurança, tanto em relação às vacinas quanto aos serviços de vacinação,
mostrando que existem critérios e regras a serem seguidos. Esse deve ser um
esforço de todos, incluindo médicos e enfermeiros em seus postos de trabalho.
Como educação é um processo amplo, a SBIm vem promovendo uma série de
cursos presenciais e online e realizará em Curitiba (PR), de 30 de setembro a 3 de
outubro, a XVII Jornada Nacional de Imunizações. Além de conferências, simpósios
e cursos, haverá mais uma edição da Clínica-Modelo SBIm, espaço que também
abriga cursos e workshops.
Contamos com sua participação nessas frentes que têm apenas um objetivo:
a saúde e qualidade de vida da população brasileira.
Isabella Ballalai
Presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm)
V. 8 | N. 1 | 2015 | Imunizações

5

Entrevista

Vacinação em
farmácias requer
normatização

A

Jaime Cesar de Moura Oliveira
Diretor-presidente substituto da Anvisa.

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) foi criada em
1999 como órgão regulador, com atuação em todos os setores
relacionados a produtos e serviços que possam afetar a saúde
da população brasileira, abrangendo tanto a regulação sanitária quanto
a econômica. A autarquia é caracterizada pela independência administrativa, estabilidade de seus dirigentes e autonomia financeira. Além das
ações de vigilância sanitária, também estão entre suas competências o
estabelecimento de normas e a proposição, acompanhamento e execução
de políticas e diretrizes.
Nesta entrevista à Imunizações, o diretor-presidente substituto da Anvisa, Jaime Cesar de Moura Oliveira, fala sobre os entraves nos processos
de registro e aprovação de medicamentos, sobre a dinâmica que envolve
anualmente a liberação das novas vacinas influenza, e também sobre a
necessidade de as farmácias se adequarem à Portaria Conjunta Anvisa-Funasa, que estabelece as exigências para o funcionamento de estabelecimentos privados de vacinação.
Revista Imunizações – Quais as etapas a serem seguidas para o
registro de um novo imunobiológico?
Jaime Oliveira – Primeiramente, a empresa interessada deve peticionar a documentação necessária de acordo com a RDC 55/2010, que
dispõe sobre o registro de produtos biológicos novos e produtos biológicos. Após o peticionamento, os documentos serão analisados de acordo
com a ‘fila’ disponível para consulta no site da Anvisa. Esta análise pode
levar à emissão de exigências para a empresa, por falta de documentos ou
dúvidas. Os relatórios dos estudos clínicos e textos de bula são analisados pelos especialistas em regulação e vigilância sanitária da Gerência de

Produtos Biológicos (GPBIO) e também por consultores ad-hoc, que devem ser especialistas na área do
imunobiológico em questão. Os pareceres emitidos
por eles têm caráter consultivo para os especialistas
da Anvisa, que, após análise dos documentos e esclarecimento das dúvidas, emitem um parecer técnico
no qual sugerem o deferimento ou indeferimento do
registro. O gerente geral da Gerência Geral de Produtos Biológicos, Sangue, Tecidos, Células e Órgãos
(GGPBS) encaminha então o parecer técnico para
decisão quanto à publicação pelo diretor da área de
registro.
Por vezes, temos a sensação de que o tempo
entre a submissão de um produto e seu registro e
aprovação é demorado. Quais são os principais entraves responsáveis por essa demora?
O tempo de análise das vacinas no país não é muito diferente daquele verificado em outras agências de
referência no mundo. O aspecto no qual a Anvisa
ainda precisa avançar é no tempo que se leva para
iniciar a análise dos processos. Ainda assim, a lista de
petições aguardando avaliação na área de biológicos é
pequena. Atualmente, o prazo médio desde a entrada
do protocolo até a conclusão da análise é inferior a
dois anos. O mesmo ocorre na área de medicamentos
novos. No entanto, é sempre importante considerar
que cada processo é um caso, com vários fatores que
podem afetar esse tempo. Algumas ações vêm sendo
feitas nos últimos anos para atacar essa questão. Entre
elas, podemos citar a transparência na lista de petições que aguardam análise, a contratação de novos
servidores por meio de concurso público em 2014 e
a reestruturação dos processos de trabalho. Mais recentemente, tivemos a aprovação da Lei 13.097/15, a
qual abre um leque de oportunidades para a modernização do trabalho da vigilância sanitária no Brasil.
Entre estas possibilidades podemos destacar a permissão para que a Anvisa fixe prazos diferentes para o
registro de produtos, com no máximo dez anos de

validade, o que permite otimizar os esforços da Agência de acordo com o risco de cada categoria. Outra
questão da Lei que vai se desdobrar ainda é a permissão para que a Anvisa receba informações de outras
agências ou entidades credenciadas para subsidiar o
processo de certificação e inspeção.
A vacina influenza é anualmente submetida a
novo registro. Como se dá esse processo frente à
necessidade de se respeitar a sazonalidade da circulação do vírus?
Hoje, as empresas detentoras de registro das vacinas influenza devem solicitar atualização de cepas
para os produtos registrados na Anvisa. Dessa forma,
não se trata de novos registros e sim de adequação dos
registros já existentes por meio de uma típica petição
de alteração pós-registro. Os documentos necessários
para a atualização de cepas das vacinas influenza são
estabelecidos pela RDC 49/2011. As cepas de vírus
influenza que deverão ser utilizadas nas vacinas no
Brasil a cada ano também são definidas por RDC da
Anvisa, resolução esta publicada sempre de acordo
com a recomendação da Organização Mundial da
Saúde para o Hemisfério Sul, com base nos vírus de
circulação mais prevalentes em cada região.
Como vê a possibilidade de a população ser vacinada em farmácias? Haverá condições de a atividade ser exercida dentro dos critérios legais e
sanitários previstos na Portaria Conjunta Anvisa/
Funasa n. 01, de 2 de agosto de 2000, que hoje
rege a atividade privada de vacinação?
A farmácia é mais um ponto para que a população tenha disponibilizados o serviço e a vacina para
a imunização. Entretanto, as farmácias devem dispor
de instalações físicas adequadas para as atividades de
vacinação; meios para armazenamento das vacinas,
garantindo sua perfeita conservação; equipamentos
para controle de temperatura; responsável técnico e
pessoal habilitado para desenvolver as atividades.
V. 8 | N. 1 | 2015 | Imunizações
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Entrevista

Então as farmácias também deverão se submeter à Portaria Conjunta Anvisa/Funasa e ter um
médico como responsável técnico pelo serviço de
vacinação? Haverá uma normatização desse serviço?
Ainda não temos respostas definitivas, já que
o tema está em discussão na Anvisa por conta da
edição da Lei 13.021/2014. Ou seja, a Anvisa e o
PNI ainda avaliam aspectos de regulação da lei que
precisam ser feitos. Não se descarta, por exemplo,
uma revisão da Portaria Conjunta. Tudo depende
do trabalho de avaliação dos dispositivos legais em
andamento.
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Considerando a possibilidade de aumento exponencial de novas salas de vacinação, como será
realizada a fiscalização?
A fiscalização dos estabelecimentos sujeitos à Visa
[Vigilância Sanitária] é de responsabilidade do Serviço de Vigilância Sanitária estadual ou municipal, dependendo do processo de descentralização das ações
acordado em cada unidade federativa. O que é importante deixar registrado é que essas Visas precisam
de orientação técnica – seja por meio de normativas
ou de Notas Técnicas – que permita desenvolver o
processo de fiscalização com o devido amparo legal e
sem dúvidas sobre o tema.

Artigo original

Os desafios
na vacinação
de imunodeprimidos
contra o herpes zóster

Introdução

Lauro F. S. Pinto Neto
Doutor em Doenças Infecciosas (Ufes).
Professor adjunto da Escola Superior de
Ciências da Santa Casa
de Vitória (ES) – Emescam.

O vírus varicela zóster (VVZ) é um dos mais contagiosos do grupo herpes,
causando, tradicionalmente, varicela durante a infância e herpes zóster na
vida adulta, embora ambos possam ocorrer em qualquer faixa etária. Estimativas conservadoras da OMS calculam que a carga global e anual da doença
inclui 4,2 milhões de complicações severas levando à hospitalização e produzindo 4.200 óbitos.(1) A incidência e gravidade do herpes zóster aumentam
após os 50 anos de idade, com o declínio na imunidade celular que ocorre
com o envelhecimento.
Estudos no Canadá, Estados Unidos e Japão relatam uma incidência anual
de herpes zóster na população geral de 3,4 a 5,0 por mil pessoas, subindo
para 8 a 11 por mil pessoas após a idade de 65 anos.(1) Mas vale ressaltar que
a incidência está aumentando no mundo inteiro, independentemente do envelhecimento da população mundial. Múltiplos estudos conduzidos em países
desenvolvidos, como Austrália, Espanha e Reino Unido, além dos já citados,
evidenciam essa tendência.
Especula-se que a introdução de programas públicos de vacinação contra
varicela nos países desenvolvidos, com a consequente limitação da exposição ao vírus selvagem, poderia resultar no aumento da incidência de zóster
(devido à redução do booster natural). Contudo, nos EUA, por exemplo,
as curvas de crescimento ocorreram antes e depois da introdução da vacina
varicela em larga escala. Esse aumento também tem sido relatado em países
em que este imunobiológico não está disponível no programa público de
vacinação.(1)
No Brasil, o Ministério da Saúde (DataSus) estima a existência de pouco
mais de 300 óbitos por ano por varicela e herpes zóster, mais concentrados
acima dos 50 anos de idade. Estudos de vigilância feitos em São Paulo mostraram que o contato com a varicela ocorre cedo na infância e a prevalência
de anticorpos para o VVZ em adultos jovens em diferentes regiões do Brasil
variou de 89,4% a 97%.(2)

O herpes zóster é uma erupção cutânea localizada em
geral em um só dermátomo, causada pela reativação de
um vírus que permaneceu, por décadas, dormente em
gânglios sensoriais das raízes dorsais da medula vertebral.
A complicação mais temível e debilitante é a neuralgia
pós-herpética – dor neuropática que é mais intensa e crucial quando acomete pessoas mais idosas e que pode ter
impacto devastador na qualidade de vida dos acometidos.
Estudos mais recentes da patogênese da doença
mostraram que, após a reativação nos gânglios sensoriais, o VVZ trafega através dos axônios, com migração
transmural nas camadas média e íntima das artérias cerebrais. A replicação nessas artérias está associada com o
ataque isquêmico transitório e com o acidente vascular
cerebral isquêmico ou hemorrágico. Um estudo de caso-controle, em que foram acompanhados mais de 6.500
pacientes no Reino Unido, demonstrou que o zóster estava associado a um risco maior de acidente vascular cerebral nos seis meses iniciais após o episódio. Este risco
chegava a ser três vezes maior em zóster oftálmico, mas
também era relevante em outras distribuições do nervo
trigêmeo.(3)
A capacidade de replicação do vírus varicela zóster em
artérias cerebrais intracranianas tem levado à investigação
sobre sua ocorrência em doenças extracranianas, como
a arterite temporal. Estudos imuno-histoquímicos evidenciaram a presença de antígenos do VVZ em pacientes
com apresentação clínica de arterite de células gigantes.(4)

Vacinação
Desde o início de 2014 está disponível no Brasil,
aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa), a vacina herpes zóster, de vírus vivo atenuado.
Produzida pelo laboratório MSD, a Zostavax® é preparada com 19.400 UFC (unidade formadora de colônias)
da cepa OKA/Merck, a mesma das vacinas de varicela
isolada no Japão na década de 1970. Ela equivale em potência a 14 vezes a vacina de varicela, e foi aprovada para
uso em dose única em adultos imunocompetentes acima
de 50 anos de idade. O Acip (sigla do inglês Advisory
Committee on Immunization Pratices) recomenda a vacina para adultos acima de 60 anos, pelo maior risco da
doença nesta faixa etária.(5)
Como toda nova vacina, sua utilização ainda é esparsa
entre nós, até porque não é usada na infância e não tem
eficácia plena, como ocorre com outros imunobiológicos indicados para o idoso. Trata-se, enfim, de mudar um

paradigma: criar no atendimento a esses pacientes uma
rotina de prescrição de vacinas, como ocorre na pediatria.

Imunodeprimidos
Os idosos apresentam mais comorbidades, muitas
com comprometimento do sistema imunológico, quando
a eficácia e segurança das vacinas precisam ser demonstradas. Uma manifestação desse tipo bastante comum é
o diabetes, que deixa o paciente mais suscetível às infecções. Isso ocorre porque a quimiotaxia de neutrófilos, a
aderência ao endotélio vascular, a fagocitose, a atividade
intracelular bactericida, a opsonização e a imunidade mediada por células são mais fracas em pacientes diabéticos.
Um estudo desenvolvido por pesquisadores do laboratório de virologia e vacinologia do Instituto Nacional de
Inovação Biomédica e do Departamento de Doenças Infecciosas da Universidade de Kobe, no Japão, demonstrou que a imunidade mediada por células antivaricela
zóster foi menor em diabéticos que em indivíduos saudáveis aos 40, 50 e 60 anos.(6) Como sabemos, a imunidade humoral é menos importante na resposta à varicela
zóster. Nesse estudo, a média de anticorpos anti-VVZ foi
semelhante nos diabéticos e indivíduos saudáveis e não
teve decréscimo importante com o avançar da idade.
Já um estudo piloto, publicado recentemente, comparou a resposta humoral e celular à vacina de herpes zóster
em idosos diabéticos e em indivíduos saudáveis. Testes
cutâneos com antígenos de varicela e ensaios de anticorpos por hemaglutinação foram realizados antes, três e
seis meses após a vacinação, e ensaios Elispot Interferon
gama em células mononucleares foram realizados antes e
depois da vacinação. Nenhuma diferença significativa foi
observada entre idosos diabéticos e indivíduos saudáveis,
demonstrando resposta vacinal adequada. A vacina também se mostrou segura, sem efeitos colaterais, embora
o grupo de estudo ainda fosse pequeno.(7) O Acip recomenda formalmente a vacinação para zóster em pacientes
maiores de 60 anos, com ou sem doenças crônicas, como
doença renal, pulmonar e diabetes.
Outro grupo de imunodeprimidos que merece destaque é o de pessoas infectadas com o HIV. A moderna terapêutica antirretroviral (ART) tornou a Aids uma
doença crônica e a população infectada com mais de 50
anos tem aumentado progressivamente em todo o mundo. O herpes zóster sempre foi uma doença debilitante
com forte impacto naqueles que viviam com HIV na era
pré-ART e continua a ser relevante.
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O serviço de Aids da Universidade Johns Hopkins
acompanhou 4.353 pacientes entre janeiro de 2002 e
dezembro de 2009, com 19.752 pessoas/ano. A incidência de herpes zóster nesta coorte urbana de pessoas com
HIV foi de 9,3 por mil pessoas/ano, variando de 13,1,
em 2003, a 4,7, em 2009. Ou seja, embora houvesse uma
queda na incidência do herpes zóster nas pessoas vivendo
com HIV/Aids, com melhor controle da imunidade devido aos modernos antirretrovirais, ela ainda é superior à
da população em geral.(8) Na análise multivariada, os fatores associados ao zóster foram: ter iniciado terapia nos
últimos 90 dias; ter um HIV RNA detectável e contagem
de linfócitos TCD4 entre 350 e 500 ou abaixo de 350
(menor imunidade celular).
As complicações do zóster, como neuralgia pós-herpética e outras, também foram mais frequentes nas
pessoas vivendo com HIV/Aids (28%).(8) Os autores comentam que embora em sua opinião a vacina para zóster
devesse ser dada a pacientes estáveis, com CD4 acima
de 200 células/mL ou acima de 15% do total de linfócitos, nenhum paciente da coorte da Hopkins recebeu
a vacina de zóster, talvez em razão do pouco tempo de
disponibilidade da mesma na época do estudo (concluído
em dezembro de 2009). Na verdade, o Acip já em 2008
contraindicava formalmente esta vacina às pessoas com
Aids ou àquelas infectadas pelo vírus HIV com linfócitos
TCD4 abaixo de 200 células/mL ou com menos de 15%
dos linfócitos totais.(5)
Por outro lado, uma diretriz publicada em 2013 pela
Sociedade Americana de Doenças Infecciosas (Idsa), para
vacinação em imunossuprimidos, contraindica a vacina
de herpes zóster em pacientes com HIV/Aids, embora
descreva que resultados preliminares dessa vacinação em
286 pacientes infectados pelo HIV, estáveis em terapia antirretroviral, mostraram segurança e imunogenicidade.(9)
Vale saber que na Conferência de Retroviroses e Infecções Oportunistas (Croi) de 2012, em Seattle (EUA), foi
apresentado um estudo de segurança e imunogenicidade de Zostavax (MSD) em 295 pacientes HIV+ adultos,
com supressão virológica em ART.(10)
Pacientes com artrite reumatoide e lúpus eritematoso também são mais suscetíveis ao zóster. O uso de
corticoides é um fator de risco adicional, além do uso
de biológicos, agentes anti-TNF, como infliximab e
adalimumab (não relatado com etarnecept).(11) Atualmente, o Acip e sociedades de reumatologia liberam a
vacinação de pacientes em uso de corticoide até 20 mg
de prednisona/dia; methotrexate até 0,4 mg/kg/sema12
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na; azatioprina até 3 mg/kg/dia; e 6-mercaptopurina até
1,5 mg/kg/dia.(5)
Com relação aos imunobiológicos, o Acip aconselha
administração de vacina zóster de preferência três semanas antes ou um mês depois da descontinuação dos
mesmos, ou, caso isto não seja possível, que se analise
o risco-benefício caso a caso. Um estudo retrospectivo
de pacientes do Medicare (EUA) com artrite reumatoide,
psoríase, espondilite anquilosante e doença intestinal inflamatória mostrou que o risco de herpes zóster nas pessoas vacinadas foi de 0,58 em relação às não vacinadas.
Nesta coorte, 633 pessoas foram vacinadas mesmo em
uso de imunobiológicos, sem nenhum caso da doença induzido pela vacina.(12)
Outro estudo de coorte retrospectivo, também envolvendo pacientes do Medicare, identificou 4.469 indivíduos imunossuprimidos (a maioria em tratamento para
artrite reumatoide ou doença inflamatória intestinal) que
receberam a vacina zóster. A efetividade verificada foi de
37% contra a doença e de 59% contra neuralgia pós-herpética.(13)
O herpes zóster também é mais frequente e apresenta mais complicações em pacientes em quimioterapia.
Estima-se que adultos com 60 anos de idade tenham um
risco de 40% de câncer em seu período de vida. O Acip
recomenda vacinação contra zóster no mínimo 14 dias e
de preferência 30 dias antes de quimioterapia. Até recentemente não se sabia se pacientes em quimioterapia reteriam proteção específica contra a doença se previamente
vacinados.
Um estudo de coorte de pacientes da Kaiser Permanente, no sudeste da Califórnia, com 4.710 pessoas vacinadas
e 16.766 não vacinadas, acima de 60 anos, em terapia com
agentes mielossupressores, mostrou efetividade da vacina
em 42% (12,87 casos/1.000 pessoas/ano entre vacinados,
contra 22,05 casos/1.000 pessoas/ano entre não vacinados).(14)
A incidência de zóster em pessoas não vacinadas em
quimioterapia é superior a duas vezes mais que em idosos imunocompetentes. Uma vez que o diagnóstico de
câncer é realizado e o estadiamento feito, oncologistas e
pacientes nem sempre estão dispostos a retardar o início
da quimioterapia por 14-30 dias. Daí a importância de
se indicar logo a vacina ou simplesmente prescrevê-la de
rotina a idosos saudáveis.
Outra opção de proteção de pacientes imunossuprimidos ainda em estudos é a vacina recombinante de
antígenos da glicoproteína gE do vírus varicela zóster,
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do laboratório GSK, com adjuvante AS01 – vacina investigacional subunidade HZ (HZ/su). Uma fase 1/2A
foi concluída em pacientes infectados pelo vírus HIV,
mostrando segurança e resposta imune com duas e três
doses.(15) Esta mesma vacina também foi testada em pacientes com mieloma múltiplo, linfoma não Hodgkin,
doença de Hodgkin e leucose mieloide aguda, submetidos a transplante de medula óssea autólogo cerca de
dois meses antes, demonstrando imunogenicidade e segurança.(16) A glicoproteína E (gE) é a mais abundante
glicoproteína em virions VVZ e, em células infectadas,
parece ser um dos mais importantes alvos da resposta
TCD4 específica.(17)
Pesquisadores da Universidade de Ghent (Bélgica)
e da própria GSK publicaram que esta vacina em duas
doses seria, inclusive, mais imunogênica que a vacina
de vírus vivo atenuada hoje disponível.(18) Myron Levin,
em interessante artigo de revisão, especula a possibilidade de sequenciar uma vacina inativa com a vacina de
vírus vivos atenuados para melhorar a resposta CD8 específica contra zóster no idoso.(19) De qualquer forma,
esta vacina (inativa) ainda não está disponível. Temos
uma boa e segura vacina que pode e deve ser mais usada
em idosos saudáveis e mesmo em idosos com imunossupressão, selecionados, avaliando-se cuidadosamente
caso a caso.(20)
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Rede de frio e
manutenção da
qualidade e eficácia
do imunobiológico

A

s vacinas são produtos biológicos vulneráveis à temperatura muito alta ou
muito baixa, portanto, são classificadas como produtos termossensíveis.
Os cuidados com a temperatura ideal no armazenamento, conservação,
manipulação, distribuição e transporte, desde quando a vacina é produzida até o
momento em que ela é aplicada, integram o processo conhecido como rede (ou
cadeia) de frio. Seu objetivo é assegurar a potência e efetividade demonstradas em
ensaios laboratoriais e clínicos realizados pelos laboratórios produtores.
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), os maiores motivos para falha ou quebra da rede de frio, encontrados em estudos realizados em
todo o mundo, são:
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• Procedimentos insuficientes para o recebimento de vacinas, como a não
utilização de documentos de registro da data, hora, temperatura e condições em que o produto foi entregue.
• O desconhecimento da faixa de temperatura em que as vacinas devem ser
armazenadas e conservadas.
• A não manutenção da temperatura indicada para conservação de vacinas –  
+2°C a +8°C – nos equipamentos destinados ao armazenamento.
• A inexistência de procedimentos sobre como se deve agir frente a uma
falha na rede de frio.
• A utilização de dispositivos inapropriados de monitoramento de temperatura.
• A capacidade insuficiente de armazenamento de todas as vacinas, especialmente nas salas de vacinação.
• A utilização de equipamentos antigos e que necessitam ser substituídos.
• A inexistência de um bom sistema que gerencie entrada, saída e data de
validade das vacinas armazenadas.
• O pouco conhecimento, treinamento ou entendimento do risco de congelamento de vacinas durante o transporte em caixas térmicas com bobinas
de gelo reutilizáveis.
• Falta da cultura de gerenciamento de conservação das vacinas com procedimentos operacionais padronizados.

• Recursos financeiros e humanos insuficientes ou desproporcionais para garantir suporte às atividades necessárias.
Como são imunobiológicos, as vacinas naturalmente
biodegradam ao longo do tempo, e o armazenamento ou
transporte fora da faixa de temperatura recomendada (acima de +8°C, por exemplo) pode acelerar a perda de potência. Esse resultado é cumulativo, irreversível e acarreta
falha no estímulo da resposta imunológica desejada, gerando, consequentemente, pouca ou mesmo nenhuma proteção. O descuido também resulta em desperdício e prejuízo
financeiro, uma vez que os imunobiológicos que passam
por essas condições inadequadas devem ser descartados.
A estabilidade das vacinas varia de acordo com suas
características, considerando os antígenos e adjuvantes em
sua composição. Em geral, aquelas classificadas como atenuadas, produzidas com antígeno vivo atenuado, são mais
sensíveis ao calor e à luz. Já as vacinas inativadas, produzidas
com toxoides, adjuvantes, engenharia genética e outros, toleram melhor temperaturas mais altas, mas o congelamento
afeta sua imunogenicidade e textura, diminuindo a eficácia

e favorecendo a ocorrência de eventos adversos após a vacinação. Observe as informações na Tabela 1.
Um estudo realizado na Tailândia para avaliar a exposição das vacinas ao calor e ao frio mostrou que em
todos os 43 trajetos usados para transportar os produtos
houve registros de temperaturas maiores que +8°C por,
pelo menos, uma hora (média de 48 horas). Em cinco
desses trajetos, a temperatura superou +22°C. Destes cinco casos, em três a causa foi falha de energia elétrica nas
salas de vacina. No mesmo estudo, constatou-se que em
32 trajetos a temperatura registrada estava abaixo de 0°C
por períodos com média de 23,5 horas.
Esse e diversos estudos de rastreamento da temperatura de conservação das vacinas durante toda a cadeia
de frio demonstram claramente que o congelamento é o
problema mais significativo – dado ratificado no manual
de termoestabilidade elaborado pela OMS. Segundo
o documento, a exposição a temperaturas elevadas não
impossibilitaria o uso dos produtos, entretanto, quando
observados os desvios relacionados às temperaturas muito baixas – de congelamento –, verificou-se a perda de
eficácia das vacinas.

Tabela 1. Vacinas x baixas temperaturas
Vacinas que toleram o congelamento

Vacinas que NÃO podem ser congeladas

Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)

Dupla bacteriana (difteria e tétano) – dT

Tetra viral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela)

Tríplice bacteriana (difteria, tétano e coqueluche) – DTP, dTp, dTpa

Varicela

Hepatite B

Febre amarela

Hepatite A

Poliomielite oral 1, 2 e 3 (VOP)

Haemophilus influenzae b – Hib

–

Poliomielite 1, 2 e 3 inativada (VIP)

–

Pneumocócica 10 e 13-valente

–

Pneumocócica 23-valente

–

Meningocócica AC polissacarídica

–

Meningocócia C conjugada

–

Meningocócica ACYW 135 conjugada

–

Influenza inativada

–

HPV 6,11,16 e18

–

HPV 16 e 18

–

Febre tifoide

–

Herpes zóster

–

Rotavírus monovalente e pentavalente
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Dezenas de outros estudos realizados em países como
Austrália, Indonésia, Tailândia, Canadá, Hungria, Malásia, Mongólia e Reino Unido, por exemplo, mostraram
que o congelamento das vacinas ocorreu durante o transporte, quando os produtos estavam acondicionados em
caixas térmicas com bobinas de gelo reutilizáveis.
Sabemos, no entanto, que equipamentos e monitoramento inadequados, ajustes inapropriados dos equipamentos, baixo nível de conhecimento sobre instabilidade
das vacinas e variação de temperaturas, além de pouco conhecimento das consequências trazidas pelo congelamento do imunobiológico, são fatores que também interferem
na qualidade da rede de frio e, consequentemente, na qualidade do produto administrado.
A manutenção da eficiência da rede de frio em toda
a sua extensão é, portanto, fundamental para assegurar a
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qualidade das vacinas. Nesse processo, devem atuar pessoas
qualificadas, capacitadas e comprometidas com a execução
de todos os procedimentos, de modo a garantir a qualidade e a eficácia do imunobiológico.
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Artigo comentado

Vacina influenza
quadrivalente
Resultados dos estudos
de imunogenicidade
e segurança

C

onsiderando a relevância da vacinação contra influenza neste momento
e a disponibilização das vacinas quadrivalentes que serão usadas pela primeira vez no Brasil, selecionamos quatro artigos cujas referências apresentamos com os comentários sobre os achados.

Immunogenicity and Safety of Inactivated
Quadrivalent and Trivalent Influenza
Vaccines in Children 18–47 Months of Age

Isabella Ballalai
Presidente da SBIm Nacional;
diretora-médica do serviço de Saúde
Escolar – URMES; membro do Comitê
Técnico Assessor em Imunizações
do Estado do Rio de Janeiro.

Miguel A. Rodriguez Weber, MD, Carine Claeys, MD, Carlos Aranza
Doniz, MD, Yang Feng, MSc, Bruce L. Innis, MD, Varsha K. Jain, MD,
MPH, Mathieu Peeters, MD. The Pediatric Infectious Disease Journal,
2014; 33(12):1262-69.
O objetivo dos autores foi comparar a imunogenicidade e segurança das
vacinas influenza quadrivalentes (VIQ) e trivalentes (VIT). Para isso, crianças
com idades entre 18 e 47 meses que receberam duas doses da VIT, e que participaram de um estudo durante a sazonalidade anterior da influenza (n=192),
foram randomizadas 1:1 para receber uma dose de VIT ou VIQ; outras 407
crianças foram randomizadas 1:1 para receber duas doses de VIT ou VIQ com
28 dias de intervalo. As vacinas utilizadas nesse estudo foram produzidas pela
GlaxoSmithKline (GSK).
A imunogenicidade foi avaliada por meio da realização de reação de inibição da hemaglutinização (RIHA) antes de iniciada a vacinação e 28 dias após
a aplicação de cada dose das vacinas.
A avaliação da não inferioridade da imunogenicidade da VIQ versus VIT
para cepas comuns às duas e a superioridade de VIQ para a cepa B não compartilhada entre as duas, se baseou nos títulos médios geométricos (TMGs).
Relatos de eventos adversos (ativamente buscados e informados de modo es-

pontâneo) foram avaliados durante cada período de sete e
28 dias, após a vacinação.
A VIQ se mostrou não inferior à VIT em imunogenicidade para as cepas comuns às duas e superior para
a cepa B presente unicamente em sua composição, e foi
imunogênica contra todas as quatro cepas, sendo que
87% das crianças tinham título de anticorpos ≥1:40 para
AH1N1; 88,6% para AH3N2; 69,8% para B-Victoria e
97,9% para B-Yamagata. A reatogenicidade e segurança
de VIQ e VIT foram semelhantes. Comprovou-se que a
VIQ é segura e confere proteção adequada para a cepa
B nela acrescentada, sem interferir nos resultados para
as outras três cepas comuns à VIT.
Safety and immunogenicity of
an inactivated quadrivalent
influenza vaccine in children 6
months through 8 years of age

Greenberg DP1, Robertson CA, Landolfi VA,
Bhaumik A, Senders SD, Decker MD. Pediatr Infect Dis J. 2014 Jun;33(6):630-6. doi: 10.1097/
INF.0000000000000254.
Estudo de fase III, randomizado, multicêntrico experimental, conduzido nos Estados Unidos para avaliar
a segurança e imunogenicidade da VIQ inativada entre
crianças de 6 meses a 9 anos de idade, contendo uma
segunda cepa B, em comparação com a VIT inativada.
Os participantes (n=4363) foram randomizados em uma
proporção de cerca de 4:1:1 para receber VIQ; VIT contendo uma cepa B da linhagem Victoria; ou VIT contendo uma cepa B da linhagem Yamagata. As vacinas utilizadas nesse estudo foram produzidas pela Sanofi Pasteur.
Em relação à imunogenicidade, os resultados demonstraram a não inferioridade da VIQ para todas as
cepas comuns às VITs, e superioridade para a cepa B não
correspondente em cada uma das VTI utilizadas no estudo. A VIQ foi imunogênica contra todas as quatro cepas
contidas na vacina, sendo que: 98,6% das crianças entre
6 meses e 8 anos e 11 meses de idade tinham título de
anticorpos ≥1:40 para AH1N1; 99,7% para AH3N2;
78,6% para B-Victoria; e 71,6% para B-Yamagata. O
perfil de reatogenicidade e segurança foi semelhante para
as duas vacinas.

Safety and immunogenicity
of a quadrivalent inactivated
influenza vaccine compared to
licensed trivalent inactivated
influenza vaccines in adults

David P. Greenberg, Corwin A. Robertson, Michael
J. Noss, Mark M. Blatter, Biedenbender, Michael D.
Decker. In Vaccine 2013-01-21 31(5):770-776.
Estudo randomizado, controlado e multicêntrico,
realizado nos Estados Unidos, conduzido entre adultos
saudáveis com 18 anos de idade ou mais. Os participantes receberam dose única da vacina influenza trivalente
(VIT) inativada e composição 2008/2009 (com cepa B
da linhagem Yamagata) ou 2009/2010 (com a cepa B da
linhagem Victoria), ou a vacina influenza quadrivalente (VIQ). Cento e noventa participantes foram inscritos
em cada grupo, num total de 570 adultos. A imunogenicidade foi avaliada por meio da realização de reação de
inibição da hemaglutinização (RIHA) antes da vacinação
e 21 dias após. As vacinas utilizadas nesse estudo foram
produzidas pela Sanofi Pasteur.
A VIQ induziu títulos de anticorpos para todas as
cepas A e B não inferiores àqueles induzidos pela VIT
2008/2009 e VIT 2009/2010. As taxas de soroconversão e de soroproteção foram semelhantes em todos os
grupos. A VIQ foi imunogênica contra todas as quatro
cepas contidas na vacina, sendo que: 91% dos adultos
maiores de 18 e menores de 61 anos apresentaram título
de anticorpos ≥1:40 para AH1N1; 90% para AH3N2;
78% para B-Victoria e 86% para B-Yamagata. Entre os
maiores de 61 anos, a taxa de soroproteção (título de anticorpos ≥1:40) foi de 85% para AH1N1; 89% para B-Victoria; 84% para AH3N2; e 89% para B-Yamagata. A
incidência e gravidade das reações no local de aplicação,
assim como das reações sistêmicas, foram semelhantes
entre os grupos.
Immunogenicity, reactogenicity and
safety of an inactivated quadrivalent
influenza vaccine candidate versus
inactivated trivalent influenza
vaccine: a phase III, randomized
trial in adults aged ≥18 years

Dorothee Kieninger, Eric Sheldon, Wen-Yuan Lin,
Chong-Jen Yu, Jose M Bayas, Julian J Gabor, Meral
Esen, Jose Luis Fernandez Roure, Silvia Narejos Perez,
Carmen Alvarez Sanchez, Yang Feng, Carine Claeys,
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Mathieu Peeters, Bruce L Innis, Varsha Jain. BMC
Infectious Diseases 2013; 13:343 doi:10.1186/14712334-13-343.
Participaram do estudo 4.659 adultos igualmente divididos nas faixas etárias de 18 a 64 anos e com 65 anos
ou mais, inclusive portadores de comorbidades. Eles foram randomizados 5:5:5:5:3 para receber uma dose da
VIQ ou da VIT contendo uma cepa B-Victoria ou B-Yamagata. A imunogenicidade foi avaliada por meio
da realização de reação de inibição da hemaglutinização
(RIHA) antes da vacinação e 21 dias após.
O estudo demonstrou a não inferioridade de VIQ em
relação à VIT contra as três cepas compartilhadas e superioridade de VIQ para a linhagem B não compartilhada
na VIT. A VIQ foi imunogênica contra todas as quatro
cepas contidas na vacina, sendo que: 77,5% dos adultos
tinham título de anticorpos ≥1:40 para AH1N1; 71,5%
para AH3N2; 58,1% para B-Victoria e 61,7% para B-Yamagata. O perfil de reatogenicidade e segurança foi
semelhante para as duas vacinas.

Racional para o uso
de vacinas influenza
quadrivalentes
Desde o início de 2000, duas linhagens filogenéticas
do vírus influenza B coexistem e circulam entre os humanos (B-Yamagata e B-Victoria), mas apenas uma delas é
incluída na vacina influenza trivalente anual. A incidência da influenza B varia drasticamente entre as temporadas de gripe no mundo. A não coincidência (mismatch)
entre a cepa B presente nas vacinas e a circulante na comunidade vem impactando de modo negativo os resultados obtidos com a vacinação anual contra a influenza.(1)
Dados do Centers for Disease Control and Prevention (CDC) mostram que em cinco das dez temporadas
de influenza (entre 2001-2002 e 2010-2011), a cepa B
incluída na vacina não correspondeu àquela que circulou entre a população. Em consequência, nos anos em
que o fato ocorreu, as campanhas de vacinação contra
influenza tiveram eficácia limitada no controle de surtos.
Nos Estados Unidos, no mesmo período, o Influenza B
foi responsável por até 44% das amostras positivas para
influenza, com média de 24% das amostras.(2)
Dados de vigilância epidemiológica na Europa mostram resultados semelhantes aos dos norte-americanos.
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Considerando os mesmos intervalos de tempo, a influenza B foi responsável por até 60% das amostras positivas
para a infecção, com média de 23%.(1)
No Brasil, de acordo o Boletim Epidemiológico da
Secretaria de Vigilância em Saúde,(3) foram notificados 36.134 casos de síndrome respiratória aguda grave
(SRAG) e, destes, 16,4% (5.935) foram confirmados para
influenza, com predominância do vírus AH1N1pdm09,
na proporção de 62,9%. Também foram identificados
1.337 casos (22,5%) decorrentes de infecção por influenza B; 11,3% por influenza AH3N2 e 3,3% confirmações
para influenza A sem identificação do subtipo. O estado
com maior proporção de amostras positivas para a cepa
B foi o Paraná, com 42,3% dos casos de SRAG a ela relacionados.
O mesmo boletim informa, ainda, que a taxa de
mortalidade por influenza no período estudado foi de
0,49/100.000 habitantes. O estado de São Paulo registrou a maior taxa de perdas (1,14/100.000 habitantes), o
que representa 49,8% (476/955) do total de registros notificados por essa causa no Brasil. Houve predominância
de óbitos decorrentes do vírus influenza AH1N1pdm09,
na proporção de 85,1% (405). Também foram confirmados 43 (9,0%) óbitos por influenza B; 18 (3,8%) por
influenza AH3N2; e 11 (2,3%) por influenza A sem
identificação do subtipo.
De acordo com o estudo conduzido entre 2000-2013
por Oliveira e cols,(4) com o objetivo de investigar a circulação do vírus influenza B em diferentes regiões brasileiras
e sua correspondência com a cepa B presente na vacina, no
Brasil ocorreu o mismatch em quatro dos nove períodos
entre 2005 e 2013 (em 2005, 2008, 2010 e 2013).
No estado de São Paulo,(5) até 29 de dezembro de
2013 (SE 52), dos 14.333 casos de SRAG hospitalizados,
19,3% foram casos confirmados para o vírus influenza, e
destes, 21,3% foram confirmados para o vírus influenza
B. Dentre os casos confirmados para influenza A, 1,7%
(47) não foi subtipado. Foram registrados 1.797 óbitos
por SRAG hospitalizados e, destes, 477 (26,5%) foram
identificados para o vírus influenza, sendo 84,9% (405)
confirmados para o vírus influenza AH1N1pdm09; 3,8%
(18) para o AH3 sazonal; 9,0% (43) para o B e 2,3% (11)
para o A não subtipado.
Na temporada 2013, as cepas mais prevalentes no estado de São Paulo, caracterizadas (antigênica e genomicamente) pelo Núcleo de Doenças Respiratórias do Centro de
Virologia/IAL, participante da Rede Nacional de Vigilância
da Influenza e da Global Influenza Surveillance Network

Vacina influenza quadrivalente – Resultados dos estudos de imunogenicidade e segurança

(GISN), foram: A/California/07/2009 – H1N1pdm09; A/
Victoria/361/2011-H3N2-like; B/Brisbane/60/2008-like-linhagem Victoria. Neste ano, a composição das vacinas para
o hemisfério Sul, foi: A/California/7/2009 H1N1pdm09;
A/Victoria/361/2011 H3N2; B/Wisconsin/1/2010-linhagem Yamagata.
A dificuldade em determinar de seis a nove meses antes da sazonalidade a linhagem da cepa B que estará em
circulação e que, portanto, deverá ser incluída na vacina
trivalente, somada ao fato de não ser rara a ocorrência
de mismatch nas diferentes regiões do planeta, estimulou
o desenvolvimento de vacinas influenza quadrivalentes,(6)
que já estão disponíveis no Brasil. Portanto, é importante
conhecermos a imunogenicidade e segurança desse novo
imunobiológico.

Conclusão
As vacinas influenza quadrivalentes inativadas (VIQ)
se mostraram não inferiores às vacinas influenza trivalentes inativadas (VIT) quanto à imunogenicidade para as
três cepas comuns às duas. Mostraram-se ainda superiores para a cepa B presente apenas nas vacinas quadrivalentes. Ambas se mostraram seguras. As evidências de que
duas linhagens de cepas influenza B circulam nas diversas
regiões do mundo, inclusive no Brasil, somada à dificuldade de se determinar antecipadamente qual será a cepa

prevalente durante a sazonalidade, trazem indícios de que
o uso de uma vacina quadrivalente proporcionará benefício ao indivíduo, aumentando a imunidade para as duas
linhagens de influenza B.
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Kantinho da Ética
A seção está com novo formato, baseado na interatividade. O objetivo é promover a reflexão
sobre diferentes situações que envolvem a ética e a indicação de vacinas.

Vamos refletir juntos sobre:
febre amarela
Caso 1* – Chega à sua clínica um casal de jovens de 27
anos que viajará para a Austrália. Eles querem receber a vacina febre amarela conforme exigência internacional. Você
questiona sobre doenças, tratamentos, gestação ou lactação, sendo que ambos não têm qualquer contraindicação
para vacinação.

Caso 2* – Um casal vai viajar para área que não é de
* Questões discutidas durante
o III Fórum de Ética realizado
em novembro pela SBIm-SP.

risco para febre amarela, mas que exige CIVP. Ela tem 61
anos, é hígida e imunocompetente. Ele, 67 anos, teve um
câncer tratado há três anos, é hipertenso, safenectomizado. Atualmente está bem.

PERGUNTAS

1. Você informa a todos que forem receber a vacina febre
amarela sobre possíveis eventos adversos graves, inclusive
risco de morte?
2. Você comunica da mesma forma aos dois casais sobre
os possíveis eventos adversos?

Para responder à enquete, acesse:

www.sbim.org.br/etica/febre-amarela
Na próxima edição, divulgaremos o resultado e publicaremos
os comentários às perguntas.
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Vacinação de
paciente alérgico
Identificação das
reações adversas
e condução dos casos

A

Fátima Rodrigues Fernandes
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Alergia e Imunologia (Asbai). Diretora do
Instituto de Ensino e Pesquisa em Saúde
Infantil (Pensi), Hospital Infantil Sabará.
Chefe do Ambulatório do Serviço de Alergia
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s vacinas estão entre as principais ferramentas de saúde pública para o
controle de importantes doenças infectocontagiosas. Para grande
número de portadores de alergia e/ou imunodeficiências, a vacinação
ganha ainda mais relevância, permitindo melhor controle da doença e de suas
comorbidades (infecções secundárias). No entanto, em casos raros, as vacinas
podem causar eventos adversos além daqueles mais simples, já esperados (dor e
inchaço no local de aplicação da dose, por exemplo).
As reações alérgicas às vacinas apresentam baixa taxa de ocorrência (entre
0,5 a 1/100.000 doses) e a maioria é leve, localizada, podendo decorrer de diferentes mecanismos. As reações tipo I, mediadas pela imunoglobulina E, são
mais frequentes em indivíduos alérgicos e podem ser induzidas por diferentes
antígenos: meios de cultivo biológico (por ex.: proteínas do ovo); conservantes (por ex.: timerosal); antimicrobianos (por ex.: neomicina); adjuvantes (sais
de alumínio); antígenos bacterianos (toxoide tetânico); estabilizadores (por
ex.: gelatina); e proteínas do látex.
Estas reações costumam ocorrer alguns minutos após a aplicação da vacina.
O quadro mais temido é a anafilaxia, em função do risco de morte associado
a este evento, que provoca manifestações em dois ou mais órgãos. Entretanto,
estudos epidemiológicos apontam para uma incidência muito rara, com risco
de 0,65 a 1,53 caso por milhão de doses.
As reações mais tardias são igualmente incomuns, como as de hipersensibilidade do tipo II, por fixação de anticorpos às células do paciente (por ex.: síndrome de Guillain Barré); do tipo III, por imunocomplexos (por ex.: fenômeno
de Arthus, doença do soro, artrite); e do tipo IV, por hipersensibilidade tardia
mediada por células (reações locais ou eczemas).

Do ponto de vista do especialista
Reações alérgicas às proteínas do ovo: Na vacina sarampo ou SCR (sarampo, caxumba e rubéola) a quantidade destas proteínas é desprezível e estudos
demonstram a segurança da aplicação, mesmo em pacientes alérgicos ao ovo.
As vacinas com maior quantidade dessas proteínas têm maior probabilidade
de provocar reações adversas. Dentre elas estão a influenza e a febre amarela. Na
primeira, a concentração pode variar de 0,2 a 42 µg/mL. Atualmente, a quantidade de proteínas de ovo nas vacinas influenza comercializadas é menor que
1,2 µg/mL. Estudos recentes sugerem que a influenza pode ser administrada
a pacientes alérgicos ao ovo e que o teste cutâneo com a vacina não está recomendado, pois não é preditivo de reações. Portanto, a conduta recomendada
é a aplicação em dose total, com assistência médica adequada e utilização de
vacinas com conteúdo de ovoalbumina menor de 0,7 mcg/0,5 mL.
Já a vacina febre amarela contém maior quantidade de proteínas do ovo,
podendo ocasionar erupção cutânea, urticária, broncoespasmo e reações anafiláticas, inclusive com choque. Neste caso, antes da administração em pacientes
com registro prévio de anafilaxia ao ovo, recomenda-se realizar o teste cutâneo
com a vacina e, se necessário, a dessensibilização.
Reações alérgicas a conservantes – timerosal: A prevalência da hipersensibilidade ao timerosal varia de 1% a 26%. É importante notar que existem
alternativas sem esse conservante para todas as vacinas. Apesar da alta prevalência de hipersensibilidade de contato, o timerosal tem um perfil de segurança
excelente e sua presença na composição não constitui contraindicação absoluta
para a vacinação.
Reações alérgicas a antimicrobianos: História prévia de anafilaxia a um
antibiótico constitui contraindicação absoluta à administração de vacinas contendo o mesmo antibiótico. A neomicina é a droga mais frequentemente associada a eventos adversos. Está presente na tríplice viral, na poliomielite inativada (VIP), na poliomielite oral (VOP) e na vacina varicela. A dermatite de
contato à neomicina é verificada em cerca de 1% da população e não constitui
contraindicação à imunização. No entanto, alguns indivíduos alérgicos podem
desenvolver reação local de hipersensibilidade tardia leve nas 48-96 horas após
a administração de uma das vacinas citadas.
Reações a adjuvantes – sais de alumínio: Estas substâncias estão presentes
particularmente nas vacinas DTPa/DTP, hepatite A, hepatite B, haemophilus
influenzae do tipo B e HPV. Relacionam-se com reações locais não havendo
nenhum caso descrito de anafilaxia associada.
Reações alérgicas a antígenos bacterianos: Estão descritas reações locais
em 13% dos casos e reações sistêmicas em 0,2% das administrações. As reações
sistêmicas são geralmente não IgE mediadas, mas já foram descritos casos de
anafilaxia positivos para o toxoide tetânico com testes cutâneos e dosagem de
IgE específica. Apesar de estar contraindicada em indivíduos com história de
anafilaxia à vacina, têm sido efetuados, com sucesso, testes cutâneos e protocolos de indução de tolerância nestes doentes.
Reação alérgica à gelatina: A substância está presente como estabilizante
nas vacinas influenza, varicela, tríplice viral, pertussis, poliomielite, raiva, febre
tifoide, febre amarela, rotavírus e cólera. As reações podem ser imediatas com
sintomas de anafilaxia, ou não imediatas, produzindo sintomas cutâneos locais ou generalizados, como: rash, eritema, angioedema e urticária. A hiperV. 8 | N. 1 | 2015 | Imunizações
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sensibilidade à gelatina não é contraindicação absoluta a vacinas que a contenham, e pode ser manejada com produtos alternativos (livres de gelatina) ou
com procedimentos de dessensibilização sob condições controladas.
Reações alérgicas ao látex: Embora seja um evento raro, os pacientes
alérgicos ao látex podem apresentar reações quando a aplicação é feita com
agulha que tenha penetrado em tampão de borracha ou quando a seringa
possui êmbolo desse material. Um estudo demonstrou a prevalência de 28
casos em uma série de 160 mil eventos adversos reportados.

Conclusão
Quando há suspeita de uma reação alérgica à vacina, ou na dúvida sobre
vacinar um indivíduo supostamente alérgico a algum dos componentes do
imunobiológico, deve-se realizar o diagnóstico correto da possível alergia e
conhecer os componentes de cada vacina, com a finalidade de determinar a
segurança da aplicação. São raríssimos os eventos adversos anafiláticos que
constituem contraindicação absoluta para a administração de doses futuras;
a maioria das reações não impede a sequência da imunização, mesmo em
casos de anafilaxia, considerando-se a possibilidade de dessensibilização com
protocolos bem definidos e em ambiente seguro. Não é possível reduzir esses
riscos a zero, mas é possível torná-los identificáveis e previsíveis.

Algoritmo para condução dos casos suspeitos de reação de hipersensibilidade grave às vacinas
Paciente com alergia grave à vacina ou
componentes (ovo, gelatina, látex, etc.)?

Não.
Imunizar

Não.
Sem necessidade de
novas doses da vacina

Sim.
Há necessidade de
doses subsequentes?

Incerto.
Checar resposta
imune (sorologia)

Se imune.
Sem necessidade de
novas doses da vacina

Se suscetível ou
sorologia indisponível.
Realizar teste cutâneo
com a vacina

Sim.
Teste cutâneo com vacina

Negativo.
Vacinar e observar
por uma hora com
a vacina

Positivo.
Usar vacina alternativa,
se disponível ou
Dessensibilização em
ambiente seguro
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Esta não é tarefa fácil, mas necessária e prioritária, frente à importância
da imunização para o controle de muitas doenças. Para melhor entendimento desta dimensão em nosso meio é também de fundamental importância
que os profissionais de Saúde se condicionem a registrar e notificar todos
os eventos adversos, contribuindo para ampliar o conhecimento sobre este
problema.
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A

recomendação de idades, número de doses e intervalos entre doses de
vacinas baseia-se em estudos clínicos, de custo-eficácia e custo-efetividade, e também nas características dos diferentes imunológicos e na
melhor forma de cumprir os esquemas vacinais. Os calendários de vacinação,
portanto, refletem a melhor relação de eficácia e proteção, o que torna essencial
a observância das recomendações e o respeito aos intervalos entre doses de uma
mesma vacina ou entre vacinas diferentes.
Entretanto, pode ser necessário um encurtamento dos intervalos recomendados, por razões epidemiológicas, por necessidades médicas (para viabilizar a
imunização antes de um transplante ou de terapia imunossupressora, por exemplo) ou mesmo para aproveitar oportunidades de vacinação. Assim, é essencial
respeitar os intervalos mínimos entre as doses e a idade mínima para administração da primeira dose.
Veja na Tabela 1 (p. 30) os limites de idade e intervalos entre vacinas.

Intervalo entre doses
de uma mesma vacina
Intervalo mínimo
Doses administradas muito próximas ou numa idade abaixo ou acima da recomendada podem levar a uma resposta imune não ideal. As doses administradas com intervalo ou idade inferior não devem ser consideradas válidas e devem
ser repetidas. O encurtamento do intervalo entre doses pode ainda aumentar o
risco de reações adversas, provavelmente em decorrência da formação de grande
quantidade de complexos antígeno-anticorpo.
Atenção: O Acip (sigla em inglês de Advisory Committee on Immunization
Pratices, ou Comitê Assessor de Práticas de Imunizações) recomenda que doses
administradas até quatro dias antes do intervalo mínimo ou idade recomendados sejam consideradas válidas (com exceção para a vacinação antirrábica).
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Intervalo máximo
Intervalos superiores ao estabelecido no calendário vacinal não interferem
na concentração final de anticorpos, ou seja, na proteção obtida ao término
do esquema de vacinação, de modo que uma interrupção requer apenas que
se complete o esquema estabelecido, independentemente do tempo decorrido
desde a administração da última dose, não demandado o seu reinício ou a adição de doses extras. No entanto, a proteção desejada só será alcançada após a
finalização do esquema.
Intervalos entre doses de vacinas com antígenos diferentes
A necessidade de intervalos entre vacinas diferentes depende do tipo de vacina: atenuadas ou inativadas (veja Tabela 2, p. 30).
A resposta imunológica a uma vacina atenuada injetável pode comprometer
a resposta a outra vacina atenuada injetável, se for administrada com menos de
quatro semanas de intervalo. Assim, a administração de duas ou mais vacinas
atenuadas injetáveis deve ser feita no mesmo dia ou com intervalo mínimo de
quatro semanas.
Já as vacinas atenuadas orais, por desencadearem diferente processo imunológico, não interferem nas respostas a qualquer vacina injetável e podem ser
administradas simultaneamente ou em qualquer momento antes ou depois de
outra vacina. Pode haver alguma interferência entre as respostas imunes a duas
vacinas atenuadas orais (poliomielite e rotavírus, por exemplo) quando administradas ao mesmo tempo, mas pelo risco de perda de oportunidade de imunização, a vacinação simultânea não é contraindicada.
As vacinas inativadas não interferem com a resposta imunológica a outras
vacinas (atenuadas ou inativadas), de modo que podem ser administradas com
qualquer intervalo, simultaneamente ou em qualquer momento antes ou depois
de outra vacina.
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Tabela 1: Limites de idade e intervalos entre vacinas
Faixa etária para
vacinação básica
na rotina

Idade máxima limite para
aplicar

Idade mínima para início
do esquema de vacinação

Idade máxima para
a 1ª dose

BCG

0 - 5 anos

Não há

Nascimento

Não há

Hepatite B

Universal

Não há

Nascimento

Não há

Hepatite A

A partir de 12 meses

Não há

12 meses

Não há

Vacina

Hepatite A+B

A partir de 12 meses

Não há

12 meses

Não há

6 semanas a 8 meses e 0 dia

8 meses e 0 dia

6 semanas

14 semanas

DTPa

6 semanas a 6 anos
e 11 meses

6 anos e 11 meses

6 semanas

Não há

Hib

6 semanas a 5 anos

Não há

6 semanas

Não há

VIP

6 semanas a 5 anos

Não há

6 semanas

Não há

Hexa

6 semanas a 6 anos
e 11 meses

6 anos e 11 meses

6 semanas

Não há

Penta

6 semanas a 6 anos
e 11 meses

6 anos e 11 meses

6 semanas

Não há

VPC 13

6 semanas a 5 anos
e 11 meses e ≥ 60 anos

Não há

6 semanas

Não há

VPC 10

6 semanas a 5 anos
e 11 meses e ≥ 60 anos

5 anos e 11 meses

6 semanas

5 anos e 11 meses

SCR

Maiores de 12 meses

Não há

6 meses

Não há

Varicela

Maiores de 12 meses

Não há

9 meses

Não há

Tetra viral

12 meses a 12 anos

12 anos

9 meses

12 anos

dTpa

A partir de 4 anos

Não há

4 anos

Não há

dTpa + VIP

A partir de 4 anos

Não há

4 anos

Não há

HPV2 - Cervarix

Mulheres a partir de 9 anos

Não há

9 anos

Não há

HPV4 - Gardasil

Homens e mulheres
de 9 a 26 anos

Não há

9 anos

Não há

A partir de 2 anos

Não há

2 anos

Não há

Febre amarela

A partir de 9 meses

Não há

6 meses

Não há

Influenza

A partir de 6 meses

Não há

6 meses

Não há

A partir de 6 semanas

Não há

6 semanas

Não há

Rotavírus

VPP 23

Meningocócica C
MenACWY-CRM (Novartis)
MenACWY-ATT (GSK)
Herpes zóster

A partir de 2 anos

Não há

2 anos

Não há

A partir de 12 meses

Não há

-

Não há

A partir de 60 anos

Não há

50 anos

Não há

Tabela 2: Intervalos entre a administração de vacinas de antígenos diferentes
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Antígeno

Intervalo mínimo entre doses

≥ 2 inativados

Nenhum. Podem ser aplicadas simultaneamente
ou com qualquer intervalo.

≥ 2 atenuados injetáveis

Podem ser aplicadas no mesmo dia ou com intervalo mínimo
de quatro semanas entre as doses.

Atenuados + inativados

Nenhum. Podem ser aplicadas simultaneamente
ou com qualquer intervalo.
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Intervalo mínimo entre as doses

Idade máxima
da última dose do
esquema de rotina

Entre a 1ª e a 2ª

Entre a 2ª e a 3ª

Entre a 1ª e a 3ª

Entre a 3ª e o 1º
reforço

Entre o 1º
reforço e o 2º

5 anos

Se necessário, 6 meses

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não há

4 semanas

8 semanas

16 semanas

Não se aplica

Não se aplica

Não há

6 meses

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não há

4 semanas

8 semanas

16 semanas

Não se aplica

Não se aplica

8 meses e 0 dia

4 semanas

4 semanas

8 semanas

Não se aplica

Não se aplica

6 anos e 11 meses

4 semanas

4 semanas

4 semanas

6 meses

45 meses

Não há

4 semanas

4 semanas

4 semanas

6 meses

Não se aplica

Não há

4 semanas

4 semanas

4 semanas

6 meses

Não se aplica

6 anos e 11 meses

4 semanas

4 semanas

4 semanas

Não se aplica

Não se aplica

6 anos e 11 meses

4 semanas

4 semanas

4 semanas

6 meses

Não se aplica

Não há

4 semanas

4 semanas

4 semanas

8 semanas

Não se aplica

5 anos e 11 meses

4 semanas

4 semanas

4 semanas

8 semanas

Não se aplica

Não há

4 semanas

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não há

4 semanas

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

12 anos

4 semanas

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não há

A cada dez anos

Não há

A cada dez anos

Não há

4 semanas

12 semanas

20 semanas

Não se aplica

Não se aplica

Não há

4 semanas

12 semanas

16 semanas

Não se aplica

Não se aplica

Não há

5 anos

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não há

Nos estados onde a vacinação é rotina, uma dose aos 9 meses e outra aos 4 anos. Crianças > 4 anos e adultos: duas doses com intervalo de dez anos

Não há

4 semanas

Não há

4 semanas

8 semanas

16 semanas

5 anos

5 anos

Não há

4 semanas

8 semanas

16 semanas

4 anos

4 anos

Não há

4 semanas

8 semanas

16 semanas

4 anos

4 anos

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica
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CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA

Comentários numerados
devem ser consultados.

Recomendações da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) - 2014/2015

Do nascimento aos 2 anos de idade
VACINAS

BCG ID(1)
Hepatite B (2)

Ao
nascer

1
mês

2
meses

3
meses

4
meses

5
meses

6
meses

7
meses

8
meses

9
meses

Dose única
1ª dose

2ª dose (C)

3ª dose (C)

Tríplice bacteriana
(DTPw ou DTPa) (3)

1ª dose (C)

2ª dose (C)

3ª dose (C)

Haemophilus
influenzae tipo b (4)

1ª dose (C)

2ª dose (C)

3ª dose (C)

Poliomielite
(vírus inativados) (5)

1ª dose (C)

2ª dose (C)

3ª dose (C)

Duas ou três doses, de acordo
com o fabricante

Rotavírus (6)
Pneumocócica
conjugada (7)
Meningocócica
conjugada (8)

1ª dose

2ª dose
1ª dose

3ª dose
2ª dose

Influenza (gripe) (9)
Poliomielite oral
(vírus vivos
atenuados) (5)
Febre amarela (10)

Hepatite A(11)

Tríplice viral (sarampo,
caxumba e rubéola) (12,14)
Varicela (catapora) (13,14)

HPV (15)

(C) = vacina combinada disponível.
6/3/2015 • Preferir vacinas combinadas • Sempre que possível, considerar aplicações simultâneas na mesma visita • Qualquer dose não administrada na idade recomendada deve ser
aplicada na visita subsequente • Eventos adversos significativos devem ser notificados à Secretaria Municipal de Saúde • Algumas vacinas podem estar especialmente recomendadas para
pacientes portadores de comorbidades ou em outra situação especial. Consulte o Guia de vacinação SBIm pacientes especiais.
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1ª dose

Calendários de vacinação

DIsPONIBILIZAÇÃO
DAS VACINAS

Dos 2 aos 10 anos
12
meses

15
meses

18
meses

24
meses

4
anos

reforço (C)

5
anos

6
anos

9
anos

reforço (C)

reforço (C)

reforço (C)

reforço (C)

reforço
reforço

refORÇO

Dose anual. Duas doses na primovacinação antes dos 9 anos de idade.

DI A S N ACION A IS DE VACIN AÇ ÃO

2a dose

1a dose

2a dose

Gratuitamente
na rede pública

Clínicas privadas
de vacinação

SIM

SIM

SIM

SIM

DTPw

DTPa

SIM, para as três primeiras doses

SIM

Sim, VIP para as duas
primeiras doses e VOP
nos maiores de 6 meses

SIM

SIM, vacina monovalente

SIM, vacina monovalente
e pentavalente

SIM, VPC10

SIM

até 2 anos

VPC10 e VPC13

SIM, menC até 2 anos

SIM, menC e
menACWY

SIM, até 5 anos

SIM

SIM

NÃO

SIM

SIM

Dose única para crianças
de 12 meses até 23
meses e 29 dias

SIM

1ª dose (C)

2ª dose (C)

SIM

SIM

1ª dose (C)

2ª dose (C)

SIM
Dose única aos
15 meses

SIM

SIM. Vacina
HPV6,11,16,18 para meninas menores de 13 anos
11 meses e 29 dias

SIM

Três doses
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Calendário de Vacinação da criança

[cont.]

Recomendações da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) – 2014/2015
Comentários
1. BCG ID: deverá ser aplicada, o mais precocemente possível, de preferência ainda na maternidade, em recém-nascidos com peso maior ou igual
a 2.000 g.
2. Hepatite B:
a) Aplicar a primeira dose nas primeiras 12 horas de vida. O esquema de
quatro doses também pode ser utilizado, na dependência das vacinas combinadas a DTPw ou DTPa disponíveis (quando só disponível DTPa ou DTPw
combinadas com hepatite B), nesse caso, após a dose ao nascimento, serão
aplicadas mais três doses, aos 2, 4 e 6 meses de idade;
b) Se mãe HBsAg+, administrar vacina e HBIG até sete dias após o parto.
3. Tríplice bacteriana: o uso da vacina DTPa é preferível ao da DTPw,
pois os eventos adversos associados com sua administração são menos
frequentes e intensos.
O primeiro reforço (quarta dose) deve ter intervalo mínimo de seis meses da
terceira; o segundo reforço (quinta dose) não é necessário se a quarta dose
foi administrada após os 4 anos de idade. Para crianças com mais de 7 anos
e em atraso com os reforcos de DTPw ou DTPa, recomenda-se o uso de
alguma das seguintes apresentações da vacina tríplice bacteriana acelular:
dTpa, DTPa-VIP ou dTpa-VIP.
4. Hib: recomenda-se o reforço aos 15-18 meses, principalmente quando
forem utilizadas, na série básica, vacinas Hib nas combinações com DTPa.
5. Poliomielite: a SBIm recomenda que todas as doses sejam com a VIP.
Não utilizar VOP em crianças hospitalizadas.
6. Vacina rotavírus monovalente: disponível na rede pública e privada,
com esquema de duas doses, idealmente aos 2 e 4 meses de idade. Vacina
rotavírus pentavalente: disponível apenas na rede privada, com esquema de três doses, idealmente aos 2, 4 e 6 meses de idade. Para ambas as
vacinas, a primeira dose pode ser feita a partir de 6 semanas de vida e no
máximo até 3 meses e 15 dias, e a última dose até 7 meses e 29 dias. O intervalo mínimo entre as doses é de 30 dias. Se a criança cuspir, regurgitar
ou vomitar após a vacinação, não repetir a dose.
7. Pneumocócica conjugada: iniciar o mais precocemente possível (no
segundo mês de vida). As vacinas VPC10 e VPC13 são recomendadas
até os 5 anos de idade. Crianças e adolescentes com risco aumentado
para doença pneumocócica invasiva devem receber a vacina VPC13 e,
nesses casos, também a vacina polissacarídica 23 valente (intervalo de
dois meses entre elas). Quando a aplicação das vacinas 10 ou 13 não tiver
sido iniciada aos 2 meses de vida, o esquema de sua administração varia
conforme a idade em que a vacinação for iniciada: entre 7 e 11 meses de
idade, duas doses com intervalo de dois meses, e terceira dose aos 15
meses de idade; entre 12 e 23 meses de idade, duas doses com intervalo
de dois meses; a partir do segundo ano de vida, dose única, exceto em
imunodeprimidos, que devem receber duas doses com intervalo de dois
meses entre elas. Crianças com esquema completo de VPC10 podem se
beneficiar com uma dose adicional de VPC13 com o objetivo de ampliar
a proteção em crianças de até 5 anos, respeitando o intervalo mínimo de
dois meses da última dose.
8. Meningocócica conjugada: são recomendadas duas doses no primeiro ano de vida (aos 3 e 5 meses ou a partir dos 2 meses de idade);
um reforço entre 12 e 15 meses; e, em virtude da rápida redução dos títulos
de anticorpos protetores, reforços são necessários: entre 5 e 6 anos (ou
cinco anos após a última dose recebida depois dos 12 meses de idade) e
na adolescência.
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No primeiro ano de vida, utilizar a vacina meningocócica C conjugada
(MenC). Em crianças maiores de 1 ano, usar preferencialmente a vacina meningocócica conjugada ACWY (MenACWY), na primovacinação ou
como reforço do esquema com MenC do primeiro ano de vida.
No Brasil, para crianças menores de 1 ano de idade, a única vacina licenciada para uso é a vacina MenC; MenACWY-TT está licenciada a partir de 1
ano de idade e Men ACWY-CRM a partir de 2 anos de idade.
9. Influenza (gripe): é recomendada para todas as crianças a partir dos
6 meses de idade. Quando administrada pela primeira vez em crianças menores de 9 anos, aplicar duas doses com intervalo de 30 dias. Crianças
menores de 3 anos de idade recebem 0,25 mL por dose e as maiores de 3
anos recebem 0,5 mL por dose.
10. Febre amarela: recomendada para residentes ou viajantes para áreas
com recomendação da vacina (de acordo com classificação do MS). Crianças vacinadas aos 9 meses devem ser revacinadas aos 4 anos de idade.
O PNI recomenda que crianças menores de 2 anos de idade não recebam as
vacinas febre amarela e tríplice viral no mesmo dia. Nesses casos, e sempre
que possível, respeitar intervalo de 30 dias entre as doses. Vacinar pelo
menos dez dias antes da viagem.
11. Hepatite A: para crianças a partir de 12 meses de idade não vacinadas
para hepatite B no primeiro ano de vida, a vacina combinada hepatites A e
B pode ser considerada para substituir a vacinação isolada para as hepatites A e B (duas doses: esquema 0 e 6 meses).
12. Sarampo, caxumba e rubéola: é considerada protegida a criança
que tenha recebido duas doses da vacina após 1 ano de idade. Em situação
de risco – por exemplo, surto de sarampo ou exposição domiciliar – a primeira dose pode ser antecipada para antes de 1 ano de idade. Nesses
casos, a aplicação de mais duas doses após a idade de 1 ano ainda será
necessária. Além dessa situação, se preciso, a segunda dose também pode
ser antecipada, obedecendo ao intervalo mínimo de um mês entre as doses. Veja considerações sobre o uso da vacina quádrupla viral (SCRV) no
item 14.
13. Varicela: é considerada protegida a criança que tenha recebido duas
doses da vacina após 1 ano de idade. Em situação de risco – por exemplo,
surto de varicela ou exposição domiciliar – a primeira dose pode ser aplicada a partir de 9 meses de idade. Nesses casos, a aplicação de mais duas
doses após a idade de 1 ano ainda será necessária. Além dessa situação,
se necessário, a segunda dose também pode ser antecipada, obedecendo
ao intervalo mínimo de três meses entre as doses. Veja considerações sobre
o uso da vacina quádrupla viral (SCRV) no item 14. A vacina varicela pode
ser recomendada na profilaxia pós-exposição dentro de cinco dias após
contato, preferentemente nas primeiras 72 horas.
14. Aos 12 meses na mesma visita, aplicar a primeira dose da tríplice viral e
varicela em administrações separadas (SCR + V) ou com vacina quádrupla
viral (SCRV). A vacina quádrupla viral mostrou-se associada a uma maior
frequência de eventos adversos quando comparados àqueles que receberam as vacinas em injeções separadas, na primeira dose. A partir dos 15
meses de idade, poderá ser aplicada a segunda dose de tríplice viral e varicela, preferencialmente com vacina quádrupla viral, mantendo intervalo
mínimo de três meses da última dose de SCR ou SCRV.
15. HPV: duas vacinas estão disponíveis no Brasil: uma contendo VLPs
dos tipos 6, 11, 16 e 18, licenciada para meninas, meninos e jovens de 9
a 26 anos de idade, e outra contendo VLPs dos tipos 16 e 18, licenciada
para meninas e mulheres a partir dos 9 anos de idade. Esquema de doses: 0, 1-2 e 6 meses. O PNI adotou esquema de vacinação estendido:
0, 6 e 60 meses para meninas menores de 13 anos.

@ FALE COM O ESPECIALISTA

Perguntas enviadas por:
Newton Bellesi, alergista e infectologista
(Belém – Pa).

Respondidas por:
Juarez Cunha, pediatra; médico do núcleo
de pesquisa de vacinas do Hospital de Clínicas
de Porto Alegre; diretor da SBIm e membro da
Comissão Técnica para Revisão dos Calendários
Vacinais e Consensos da SBIm.

A persistência da imunidade contra influenza (gripe) varia
em torno de seis meses. Para grupos de maior risco seria
recomendável oferecer uma segunda dose seis meses após
a primeira?
R: Apesar de o raciocínio parecer lógico, não é recomendada a revacinação.
Considerando que nem todas as pessoas vacinadas ficam
imunizadas, especialmente idosos e imunocomprometidos
(diabéticos, renais crônicos, hepatopatas crônicos etc.),
que apresentam maior risco de complicações, seria interessante adotar a estratégia cocoon para melhor protegê-los?
Ou, quem sabe, vacinar toda a população?
R: A recomendação da SBIm é que todos os maiores de 6 meses de vida sejam vacinados contra influenza. No entanto, para a saúde pública, por diversos
motivos, inclusive suprimento de vacinas, a prioridade é garantir a imunização
gratuita de grupos com maior risco de complicações pela doença. Felizmente,
nos últimos anos, avançamos muito no sentido de expandir as faixas etárias
beneficiadas pela vacinação gratuita. Além disso, familiares de pessoas imunodeprimidas, por exemplo, já dispõem da vacina na rede pública.
A vacina influenza é anualmente disponibilizada no Brasil a
partir de março ou até mesmo abril, como é o caso deste
ano. Ocorre que o período de maior frequência da doença
nas regiões Norte e Nordeste é de dezembro a maio. Então,
como melhor atender as pessoas que vivem nessas regiões?
R: Esse é um tema frequente nos fóruns que discutem o combate à infecção
por influenza, tanto na SBIm como no Ministério da Saúde (MS). Talvez, até a
composição da vacina para as regiões citadas deva ser diferente das duas atualmente disponíveis (HN e HS). Mas a decisão de realizar pelo país campanhas
distintas – ou em momentos diferentes – é muito complexa. Sabemos que a
vigilância epidemiológica da gripe é fundamental para o estabelecimento de
novas diretrizes. Nesse sentido, cabe destacar as mudanças que o MS implantou
em 2015 ao estabelecer a sazonalidade do Vírus Sincicial Respiratório e o protocolo de uso do medicamento palivizumab no SUS. A Nota Técnica informa
que o período de aplicação do medicamento ficou assim definido: região Norte:
de janeiro a junho; região Sul: de março a agosto; demais regiões: de fevereiro
a julho. A iniciativa é um indicativo de que o MS está atento às epidemiologias
locais para estabelecer novas tomadas de decisão.
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Como complemento a esta resposta, sugerimos uma consulta ao Boletim
Epidemiológico - Influenza - Monitoramento até a Semana Epidemiológica
(SE) 53 de 2014. É interessante observar os dados por regiões do país das unidades sentinelas de Síndrome Gripal e Síndrome Respiratória Aguda Grave. Os
gráficos mostram que não há uma discrepância para influenza entre as regiões
Norte, Nordeste e Sudeste, por exemplo. O boletim pode ser acessado pelo link
“http://goo.gl/ms5bjX”.
Como fica a recomendação da vacina quadrivalente para
gestantes. É praticada nos EUA?
R: O Acip não diferencia entre as duas vacinas inativadas influenza (VII), somente recomenda que as gestantes, por serem grupo de risco, devem ser vacinadas contra a gripe. Abaixo, reproduzimos informações para este grupo da bula
das duas vacinas quadrivalentes (ou tetravalentes) disponíveis no Brasil.
Vacina influenza tetravalente (fragmentada, inativada) - GSK
Não foi avaliada a segurança da administração da vacina influenza tetravalente (fragmentada, inativada) a gestantes. Estudos com a vacina influenza
tetravalente (fragmentada, inativada) em animais não indicam efeitos prejudiciais diretos ou indiretos, no que diz respeito à toxicidade, para a reprodução e para o desenvolvimento. A vacina influenza tetravalente (fragmentada,
inativada) deve ser usada durante a gravidez apenas quando for claramente
necessário e quando as possíveis vantagens superarem os possíveis riscos para
o feto.
Vacina influenza tetravalente (fragmentada e inativada) - Sanofi
Estudos de reprodução animal não foram conduzidos com FluQuadri®.
Também não se sabe se FluQuadri® pode causar dano fetal quando administrada em mulheres grávidas ou se pode afetar a capacidade reprodutiva. Dados com o uso desta vacina em gestantes são limitados. A FluQuadri® deve
ser administrada em mulheres grávidas apenas se existir clara necessidade e
após uma avaliação de riscos e benefícios. Esta vacina não deve ser utilizada
em mulheres grávidas sem orientação médica.

Envie você também sua dúvida sobre imunizações para:
revistaimunizacoes@sbim.org.br. Assunto: “Fale com o Especialista”.
Informe seu nome completo, especialidade e titulações. Ao enviar suas dúvidas você
concorda com a publicação na Revista Imunizações. O conteúdo poderá ser editado
conforme o espaço disponível.
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Leitura recomendada

Survey of pediatricians in Germany reveals
important challenges for possible implementation
of meningococcal B vaccination

Por Jacy Andrade
Infectologista, membro da Comissão Técnica
para Revisão dos Calendários Vacinais
e Consensos da SBIm.
Referência:
Takla A, Wichmann O, Koch J et al. Vaccine
2014;32:6349-55.
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Na Alemanha, a incidência de doença invasiva pelo meningococo tem diminuído progressivamente desde 2003 – a média da incidência anual entre
2009 e 2011 foi de 0,5 caso/100.000 habitantes, menor que a da Europa em
2011, que foi 0,8/100.000. Cerca de 70% dos casos foram causados pelo
meningococo B, com taxa de letalidade de 8,2%. A maior incidência ocorreu
em lactentes, seguida das idades de 1, 2 e 15-19 anos. Sequelas como perda
auditiva, defeitos neurológicos e amputações têm sido registradas em cerca de
20% dos casos.
A nova vacina de multicomponentes subcapsulares do meningococo B
(Bexsero®), comercializada na Alemanha em dezembro de 2013, tem estimativa de cobertura de 82% naquele país. Apresentou boa imunogenicidade e não
foram ainda registrados dados sobre portadores do meningococo B e eventos
adversos severos.
O objetivo dos pesquisadores foi avaliar a atitude dos médicos pediatras
em relação à vacinação para esse tipo de meningococo e a indicação com ênfase na percepção da necessidade da vacina, viabilidade de integrar o calendário
vacinal do país e implicações para outras vacinas utilizadas de rotina.
Foi realizado um estudo transversal por meio de questionários enviados a
5.677 pediatras de clínicas privadas – 96% dos que estão registrados na sociedade alemã de pediatria. Desse total, 55% retornaram (3.107), sendo: 53 anos
a média de idade dos participantes; 52% do gênero masculino, com média
de 16 anos de prática clínica; e 99% com título de especialista em pediatria.
A recomendação da vacina foi expressa por 79,1% dos respondentes. Entre os contrários, o principal motivo de não recomendação foi o “número
excessivo” de imunobiológicos no calendário vacinal e a ausência de dados
relativos a eventos adversos raros. Crianças abaixo de 24 meses foram o principal alvo para indicação da vacina. Cerca de 40% dos pediatras responderam
que a utilização dessa vacina poderia conduzir à recusa de outras recomendadas no calendário.
Fica bem claro o papel fundamental dos médicos na implantação e aceitação de novas vacinas. Os autores fazem considerações sobre diferentes esquemas de vacinação conforme a idade da criança, a questão da administração de
várias aplicações na mesma visita, opção de utilizar esta vacina isoladamente
e enfatizam a necessidade de adaptar a recomendação do esquema vacinal de
acordo com os dados epidemiológicos do país.
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É LEGAL!
O Certificado de Acreditação é o reconhecimento da excelência dos profissionais, das
instalações da clínica, de sua organização
administrativa e funcional e da obediência à
legislação pertinente em vigência no Brasil.
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Informe-se sobre o Programa de Acreditação de Serviços
Privados de Imunização Humana (SPIH), da SBIm, e venha
fazer parte de um grupo seleto de clínicas de vacinação.
Acesse e conheça o edital:

www.sbim.org.br/acreditacao-de-clinicas

