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IMUNIZAÇÕES

8

importância/prevalência

O QUE VOCÊ PRECISA SABER?
u

Calendário do Programa Nacional de Imunizações atualizado (2020).

u

Conhecer as contraindicações vacinais de acordo com a composição e a via de administração das vacinas.

u

Lembrar que as vacinas BCG, DTP e febre amarela possuem reações adversas específicas.

u

Indicações das imunoglobulinas específicas: antivaricela-zóster, anti-hepatite B, antitetânica e antirrábica.

u

Profilaxia do tétano e da raiva.

1. I NTRODUÇÃO
u

Imunidade adquirida: proteção específica contra
cada agente infeccioso ou antígeno. Pode ser
dividida em 2 tipos:
W

W

u

Imunidade humoral: depende do reconhecimento do antígeno pelos linfócitos B (dentro
dos órgãos linfoides) e produção de anticorpos.
Imunidade celular: ativação dos linfócitos T e
produção de células de memória.

A imunidade adquirida pode ser obtida de duas
formas:
W

W

Ativa: requer exposição ao agente infeccioso
e estimulação da resposta imune.
V

Natural: após infecção, sintomática ou não.

V

Artificial: após a vacinação.

Passiva: obtenção de anticorpos específicos
já prontos.
V

V

Natural: passagem transplacentária e pela amamentação de anticorpos maternos.
Artificial: pelo uso de imunoglobulinas e
soros heterólogos.

DICA

A imunização passiva artificial (uso de imunoglobulinas e soros) gera uma resposta imune imediata
e eficaz, porém transitória. Apenas a imunização ativa
artificial (vacinação) estimula o sistema imune a produzir seus próprios anticorpos (em duas semanas) e
células de memória, garantindo a proteção em longo
prazo. Vacinas polissacarídicas (como a pneumocócica 23-valente) não estimulam as células de memória,
apresentando menor duração da resposta imunológica
(3 a 5 anos).

2. I MUNIZAÇÃO ATIVA ARTIFICIAL
u

Indução da resposta imune humoral pela utilização de vacinas das mais variadas composições
(Quadro 1) e vias de administração (Quadro 2).

Quadro 1. Natureza dos antígenos utilizados nas vacinas.
Agentes
atenuados

Febre amarela, SCR, varicela, rotavírus,
VOP e BCG

Agentes
inativados

Influenza, coqueluche (componente
pertussis da DTP), VIP, hepatite A, HPV
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Partes de
agentes
etiológicos

Produtos
modificados do
metabolismo

Hepatite B (antígeno de superfície
HBsAg recombinante), HiB (oligossacarídeos de superfície), Pneumo10V
(polissacarídeos conjugados a proteínas carreadoras), Pneumo23V (polissacarídeos capsulares), MeningoC
(oligossacarídeos conjugados à proteína CRM197)

Fonte: Autor.

Quadro 2. Vias de administração das vacinas.

Subcutânea
Oral
Intradérmica

Pentavalente/DTP/dTpa/DT/dT, VIP,
Pneumo10V, Pneumo23V, Meningo C,
HPV, Influenza, Hepatite A, Hepatite B

2.1. CONTRAINDICAÇÕES VACINAIS
u

Muitas das contraindicações vacinais têm relação com a natureza do antígeno ou com a via de
administração da vacina:
W

BCG

W

Tabela 1. Calendário de vacinação do
Programa Nacional de Imunizações 2020.
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3 meses

Meningo C

4 meses

Pentavalente + VIP + Rotavírus + Pneumo10V

5 meses

Meningo C

6 meses

Pentavalente + VIP

9 meses

Febre amarela

12 meses

SCR + Pneumo10V + Meningo C

Vacinas de agentes atenuados: contraindicadas em imunodeprimidos (imunodeficiências
primárias ou adquiridas como HIV, transplantados ou em uso de terapia imunossupressora,
como quimioterapia ou corticoide oral em dose
imunossupressora por ≥ 14 dias) e grávidas.
V

O calendário do Programa Nacional de Imunizações é atualizado todo ano, por isso sempre vale
a pena checar a última atualização (Tabela 1).

Pentavalente + VIP + Rotavírus + Pneumo10V

Influenza

Pentavalente: DTP + Haemophilus influenzae tipo b + hepatite B.
Tetraviral: SCR + varicela. IG: idade gestacional.
Fonte: Ministério da Saúde.6

VOP e rotavírus

2 meses

Anual

dTpa 1 dose a cada gestação entre a 20ª
e 36ª semana IG

Febre amarela, SCR e varicela

BCG + Hepatite B

DTP + VOP + Varicela + febre amarela

Gestantes

Fonte: Autor.

Ao nascer

4 anos

• dT a cada 10 anos
• Meningo ACWY 11-12 anos
• HPV 2 doses ♀ 9-14 anos e ♂ 11-14 anos

Pentavalente: DTP + Haemophilus influenzae tipo b + hepatite B. DTP:
difteria-tétano-pertussis. DT: dupla infantil. dT: dupla adulto. VIP:
vacina inativada contra poliomielite. SCR: sarampo-caxumba-rubéola.
VOP: vacina oral contra poliomielite. BCG: bacilo de Calmette-Guérin.

u

DTP + VOP + Tetraviral + Hepatite A

Adolescentes

Toxoides purificados da difteria e do
tétano (presentes na DTP)

SCR: sarampo-caxumba-rubéola. VOP: vacina oral contra poliomielite.
BCG: bacilo de Calmette-Guérin. DTP: difteria-tétano-pertussis. VIP:
vacina inativada contra poliomielite. HiB: Haemophilus influenzae
tipo b.

Intramuscular

15 meses

W

W

BCG: contraindicada nas imunodeficiências
primárias de aparecimento precoce, como a imunodeficiência combinada severa
(SCID) e a doença granulomatosa crônica.
Pode ser feita em filho de mãe HIV, já que
nesses casos ao nascimento ainda não há
imunodeficiência.

Vacina intradérmica (BCG): deve ser adiada se
lesões de pele extensas ou em recém-nascidos com peso inferior a 2000 g.
Vacinas intramusculares: cuidado com o uso
em pacientes com distúrbios da coagulação,
como a hemofilia. Considerar o uso prévio de
fatores de coagulação ou a aplicação da vacina pela via subcutânea.
Vacinais orais: adiar em caso de gastroenterite
e vômitos. Atualmente, tanto na VOP quanto
na vacina do rotavírus, não se recomenda a
repetição da dose após o vômito. Como são
vacinas atenuadas, apresentam excreção fecal
do vírus vacinal, por isso apenas a VOP está
contraindicada em crianças que convivam com
imunodeprimidos.

Imunizações

u

Cap. 8

Reação anafilática: a algum componente da vacina ou à dose anterior também contraindica
vacinação. As vacinas da febre amarela e da influenza são desenvolvidas em embrião de galinha, devendo-se tomar cuidado com seu uso em
pacientes com anafilaxia a ovo.

Hemocomponentes

Hemácias lavadas

0 meses

Concentrado de hemácias

5 meses

Sangue total

6 meses

Plasma ou plaquetas
Fonte: Ministério da Saúde.

DICA

Em situações de surto de febre amarela, pode
ser indicada a vacinação de pacientes com anafilaxia a
ovo, desde que em ambiente hospitalar ou após teste
alérgico.

2.2. BCG
u

u

Situações que indicam o adiamento da vacinação
(independentemente do tipo de vacina):
W

W

W

Doença febril grave: aguardar a resolução do
quadro.
Uso de dose imunossupressora de corticoide
(dose > 2 mg/Kg/dia de prednisona em crianças
ou > 20 mg/dia em adultos por ≥ 14 dias): vacinar após noventa dias da suspensão do uso.
Uso de imunoglobulinas e hemoderivados: interferem na resposta imune gerada por vacinas
atenuadas parenterais, por isso deve-se adiar
a vacinação até o tempo estimado de inibição
imune induzido pela imunoglobulina, que varia
conforme o componente (Tabela 2).

DICA

Se menos de duas semanas após a aplicação
da vacina atenuada o paciente fizer uso de alguma
imunoglobulina ou hemocomponente, essa vacina
deverá ser reaplicada após decorrido o período estimado de inibição imune.
Tabela 2. Intervalo mínimo entre a aplicação
de imunoglobulinas e hemocomponentes e a
aplicação de vacinas de agentes atenuados.
Imunoglobulinas

Imunoglobulina humana antitetânica

3 meses

Imunoglobulina humana anti-hepatite B

3 a 4 meses

Imunoglobulina humana antirrábica

4 meses

Imunoglobulina humana
antivaricela-zoster

5 meses

Gamaglobulina intravenosa

8 a 11 meses

7 meses
2

u

u

Criada a partir do bacilo de Calmette-Guérin (por
isso o nome: BCG), cepa atenuada do Mycobacterium bovis.
Objetivo: reduzir a mortalidade pelas formas graves da tuberculose, como a tuberculose miliar e
a meningoencefálica.
Realizada ao nascer, em dose única intradérmica.

DICA

Em contactantes intradomiciliares de hanseníase (independentemente da forma clínica), pode
ser feita como quimioprofilaxia uma dose adicional
de BCG em pacientes acima de um ano, sendo o
intervalo mínimo entre as doses de seis meses. Nos
menores de um ano comprovadamente vacinados
com BCG, não há necessidade dessa dose adicional.
Caso o contactante já tenha recebido duas doses de
BCG ao longo da vida, também não há necessidade
de dose adicional.

u

u

Por ser uma vacina intradérmica, apresenta uma
evolução característica da lesão vacinal (Tabela
3). Nunca ocluir a úlcera ou tratar com medicação tópica.
A cicatriz da BCG pode ser encontrada em até
95% dos vacinados e pode demorar até seis meses para aparecer.

DICA

IMPORTANTE: Desde 2019 o Ministério da Saúde
contraindica a reaplicação da BCG em crianças que
não apresentem cicatriz após 6 meses, já que mesmo
nesses casos a proteção parece estar presente.
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Tabela 3. Evolução normal da lesão da BCG.
1ª a 2ª semana

Mácula avermelhada com enduração
de 5-15 mm

3ª a 4ª semana

Amolecimento do centro da lesão
com formação de pústula e posterior
aparecimento de crosta

4ª a 5ª semana

Formação de úlcera com 4 a 10 mm
de diâmetro

6ª a 12ª semana

Aparecimento de cicatriz com 4 a 7
mm de diâmetro

Reações adversas a BCG

Úlcera > 1 cm (que não
cicatriza em 12 semanas)
Granuloma no
local da BCG
Abscesso subcutâneo frio
(sem sinais flogísticos)

Reação lupoide
Linfonodos de outras
localizações e/ou lesões
de outros órgãos

DICA

u

u

Em até 10% dos vacinados pode ocorrer, de 3
a 6 semanas após a vacinação, linfadenopatia
ganglionar regional (axilar, supra ou infraclavicular) homolateral, não supurada, de até 3
centímetros, móvel, indolor e sem sinais flogísticos. Faz parte da evolução normal da BCG e
desaparece em até 3 meses, sem necessidade
de tratamento.
A BCG pode cursar com uma série de eventos adversos locais, regionais e até lesões resultantes
de disseminação sistêmica. Além da notificação
dessas reações adversas, devemos saber qual
conduta deve ser tomada (Quadro 3).

DICA

O M. bovis é naturalmente resistente à pirazinamida, por isso o esquema tríplice descrito para o
tratamento das reações adversas mais graves à BCG
é sempre com rifampicina, isoniazida e etambutol na
fase inicial.

2.3. DTP
u

u

Conduta

u

Observação

u

Reação queloide
Linfadenopatia regional
não supurada > 3 cm
Abscesso cutâneo quente
(com sinais flogísticos)
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Antibiótico

Esquema tríplice
(rifampicina + isoniazida +
etambutol por dois meses
e rifampicina + isoniazida
por quatro meses)

Fonte: Autor.

Quadro 3. Conduta nas reações adversas à BCG.
Reações adversas a BCG

Isoniazida até a regressão
da lesão e acompanhar
até três meses após
a suspensão

Linfadenopatia
regional supurada

Fonte: Autor.

Quando a BCG é aplicada em indivíduos anteriormente infectados (por infecção natural ou vacinação),
a lesão vacinal é maior e de evolução mais acelerada,
com cicatrização precoce (fenômeno de Koch).

Conduta

A vacina difteria-tétano-pertussis (DTP) é composta pelos toxoides diftérico e tetânico e pela
Bordetella pertussis inativada e purificada em
células inteiras.
As primeiras três doses da DTP são aplicadas
de forma combinada às vacinas da hepatite B
e do H. influenzae tipo B, recebendo o nome de
pentavalente.
Apenas os reforços são feitos com a DTP isolada, aos 15 meses e entre 4 e 6 anos.
O componente pertussis da DTP consiste em
uma suspensão de Bordetella pertussis inativada contendo todos os seus antígenos, por isso é
altamente reatogênico e imunogênico. É o principal responsável pelos eventos adversos relacionados à DTP e está contraindicado em crianças
acima de 7 anos.

Imunizações

u

Como toda vacina intramuscular, a DTP pode estar associada a reações adversas locais:
W

W

u

Cap. 8

W

Eritema, calor, endurecimento, edema e dor
pela ação irritativa dos componentes (principalmente se houver alumínio como adjuvante).

u

Abcesso frio ou quente: pode aparecer por
erros de técnica de aplicação.

u

W

Devido ao componente pertussis, a DTP pode
cursar com reações adversas sistêmicas, sendo
as mais comuns:

Febre: em até 50% casos na 1ª dose e nas primeiras 24 horas da vacinação.
Sonolência: em até 48% casos nas primeiras
24 horas, podendo persistir por até 3 dias.

Ambas apresentam resolução espontânea e bom
prognóstico.
Alguns eventos adversos são mais específicos
da DTP e podem modificar o esquema posterior
de vacinação (Quadro 4).

Quadro 4. Principais eventos adversos sistêmicos graves da DTP e a conduta com relação às próximas doses da vacina.
Evento adverso

Características

Conduta

Choro inconsolável

Choro persistente, incontrolável e
ininterrupto por > 3 horas que aparece nas
primeiras 48 horas após a vacinação

• Analgésicos orais
• Não contraindica outras doses
de DTP

Episódio hipotônicohiporresponsivo

Início súbito após 3-4 horas da vacinação da tríade:
hipotonia, hiporresponsividade e alteração da cor da
pele (cianose ou palidez). Dura de 6 a 30 minutos

Convulsão

Convulsão parcial ou generalizada, em
geral nas primeiras 72 horas da vacinação
e geralmente associada à febre

Encefalopatia
pós-vacinal

Disfunção cerebral até 7 dias após a vacinação
com manifestações psiquiátricas, sintomas
focais motores ou sensitivos e/ou convulsão

• Contraindica a administração de
qualquer componente pertussis.
• Completar o esquema com DT

Anafilaxia

De início precoce após a vacinação,
em geral na primeira hora

• Contraindica qualquer outra dose

DTPa: DTP acelular. DT: dupla infantil.

Fonte: Ministério da Saúde.3

DICA

A vacina DTPa (acelular) é constituída por antígenos purificados da B. pertussis, com uma menor
quantidade de antígenos. Por ser menos reatogênica,
associa-se com menor frequência a eventos adversos,
mas também se relaciona com a perda mais precoce
da resposta imune, em comparação à vacinação com
a DTP de células inteiras.

u

• Não se associa à sequela neurológica.
• Completar o esquema com DTPa

A DTPa também está indicada em crianças com
risco aumentado de desenvolvimento de eventos
adversos graves após a DTP (Quadro 5).

Quadro 5. Outras indicações de DTP acelular além
do uso após eventos adversos graves à DTP.
Outras indicações de DTP acelular

Epilepsia e doenças neurológicas crônicas
Cardiopatia ou pneumopatia crônica com risco
de descompensação na vigência de febre
Crianças com neoplasia em tratamento com
quimioterapia, radioterapia ou corticoide
Imunodeprimidos e transplantados de
medula óssea ou órgãos sólidos
Recém-nascidos internados em unidade
neonatal por ocasião da época de vacinação
Recém-nascidos prematuros (< 1000 g ou
< 31 semanas de idade gestacional) na
primeira dose e enquanto internados
Fonte: Ministério da Saúde.4
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DICA

Toda gestante deverá receber uma dose de DTPa
após a vigésima semana de idade gestacional, mas
idealmente entre a 27ª e a 36ª semana de gestação.
Essa imunização tem como objetivo a passagem
transplacentária de anticorpos protetores contra coqueluche para os recém-nascidos, grupo de maior
morbimortalidade pela doença. Além disso, também
ocorre a passagem de anticorpos com proteção contra
o tétano neonatal.

de importação e transmissão do poliovírus selvagem
utilizassem de forma preferencial a VIP ou em esquema sequencial com a VOP (como é feito no Brasil). O
objetivo é reduzir o risco de paralisia associada à VOP
(principalmente nas primeiras doses vacinais), mas
ainda manter os altos níveis de imunidade intestinal
conferida pela vacina oral.
u
u

u

u

DT (dupla infantil): utilizada especificamente
para a vacinação de crianças até 7 anos com
contraindicação ao componente pertussis pela
ocorrência de encefalopatia pós-vacinal.
dT (dupla adulto): utilizada como reforço em adolescentes e adultos a cada dez anos para prevenção do tétano. Apresenta menor quantidade do
toxoide diftérico (por isso, a letra “d” minúscula).

VIP: raramente associada a eventos adversos.
VOP: por ser uma vacina atenuada oral com
excreção fecal, está contraindicada em imunodeprimidos e seus contactantes, pelo risco de
reações adversas sistêmicas graves:
W

u

Maior risco na 1ª dose e nos imunodeprimidos.
V
V

2.4. VACINA DA POLIOMIELITE
ATENUADA E INATIVADA
u

No PNI existem duas vacinas diferentes disponíveis para prevenção da poliomielite:
W

Vacina inativada da poliomielite (VIP): também
conhecida como Salk.
V

V

W

V

DICA

V

Vacina inativada intramuscular trivalente
(composta pelos poliovírus 1, 2 e 3).
Elevada eficácia na geração de imunidade
humoral sistêmica e produção de IgA secretora (imunidade de mucosa).

Vacina oral da poliomielite (VOP): também
conhecida como Sabin.
V

Vacina atenuada oral bivalente (composta
pelos poliovírus 1 e 3).
Além de induzir a imunidade humoral sistêmica, também induz imunidade de mucosa oral e dos contatos, já que apresenta
excreção fecal.

Antigamente, a VIP era reservada para imunodeprimidos e comunicantes de imunodeprimidos,
mas, com a progressão da eliminação da poliomielite
no mundo, a Organização Mundial da Saúde (OMS)
passou a recomendar que países com menores riscos
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Poliomielite associada à vacina: mutação para neurovirulência do vírus vacinal, mas sem
divergência genética da cepa original.

V

W

Início 4 a 40 dias após a vacinação.
Fase aguda: quadro febril com déficit motor
flácido de intensidade variável, assimétrico e
com predomínio de comprometimento dos
membros inferiores. Não ocorre redução
da sensibilidade, mas pode ocorrer comprometimento meníngeo, radicular e dores
espontâneas.
Após alguns dias, desaparece o quadro álgico, o déficit motor melhora e as atrofias se
iniciam, com hipotonia e redução ou abolição dos reflexos.
Sequela neurológica compatível com poliomielite 60 dias após o início do déficit motor.

Poliovírus derivado da vacina: mutação para
neurovirulência do vírus vacinal com capacidade de transmissão interpessoal e divergência
genética em 1-15% em relação à cepa vacinal
original.
V

V

Mais comum em imunodeprimidos que se
tornaram cronicamente infectados após
exposição à VOP e apresentam excreção
viral prolongada.
Relacionado aos surtos que ocorrem no
mundo desde o ano 2000, principalmente
em decorrência do poliovírus vacinal 2 (por
isso, atualmente usamos a VOP bivalente).

Imunizações

V

Isolamento do vírus vacinal nas fezes e a
persistência do déficit motor após sessenta
dias da vacinação caracterizam o quadro.
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axiais, sinais do sanduíche (Figura 3) e sinal
do garfo (Figura 4) em planos longitudinais.
W

Tratamento:
V

2.5. VACINA DO ROTAVÍRUS
u

u

Vacina atenuada oral e monovalente (contém
apenas o sorotipo G1 do grupo A, mas também
fornece proteção cruzada para outros sorotipos:
G2, G3, G4 e G9).
Apresenta uma estreita faixa de administração:
W

W

u

V

1ª dose: aos 2 meses (entre 1 mês e 15 dias e
3 meses e 15 dias de vida).
2ª dose: aos quatro meses (pode ser aplicada
dos 3 meses e 15 dias até os 7 meses e 29 dias
de vida, com intervalo mínimo entre as doses
de um mês e aplicada apenas se realizada a
1ª dose da vacina).

Principal evento adverso: invaginação (ou intussuscepção) intestinal.
W

Ocorre em 1 a 3 crianças para 100 mil vacinadas.
V

W

W

W

Geralmente na primeira semana após a
vacinação.

W

Redução da invaginação: geralmente de forma não cirúrgica (enema terapêutico com
bário, ar ou solução salina e guiado por ultrassom ou fluoroscopia).
Cirurgia: se falha da redução por enema,
contraindicação do enema (peritonite, choque ou perfuração) ou quando existe uma
causa anatômica para a invaginação.

Notificar todos os casos e contraindicar a
dose subsequente da vacina do rotavírus. O
surgimento isolado de sangue nas fezes sem
outros achados clínicos não contraindica outras doses, devendo ser apenas acompanhado.
Figura 1. Sinais ultrassonográficos
sugestivos de invaginação intestinal.

Sinal dos anéis concêntricos múltiplos: dois anéis hipoecoicos
separados por um anel hiperecogênico (seta).

Também pode ocorrer no curso de uma gastroenterite aguda, em pacientes com alterações anatômicas como divertículo de Meckel
ou até na ausência de causa identificável, de
forma idiopática (mais comum em meninos,
menores de 2 anos, com pico de incidência
entre 5 e 9 meses de vida).
Invaginação do intestino proximal para dentro
da luz do intestino distal, levando à compressão e angulação de vasos do mesentério dos
segmentos intestinais envolvidos, causando
isquemia e posterior necrose intestinal.
V

W

V

Estabilização hemodinâmica e hidroeletrolítica do lactente (pode evoluir com acidose
metabólica, hiponatremia e hipocalemia).

Local mais comum: válvula ileocecal.

Tríade clínica: dor abdominal em cólica (pode
estar ausente em até 20% dos casos), fezes
“em geleia de framboesa” e massa abdominal
palpável de aspecto tubular no quadrante superior direito do abdome.
Diagnóstico por ultrassonografia de abdome:
sinal dos anéis concêntricos múltiplos (Figura
1) e sinal da crescente (Figura 2) em tomadas

Fonte: Cunha et al.5
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Figura 2. Sinais ultrassonográficos
sugestivos de invaginação intestinal.

Figura 4. Sinais ultrassonográficos
sugestivos de invaginação intestinal.

Sinal do crescente: formação hiperecogênica em
crescente (seta) na porção central da invaginação.

Sinal do garfo: três bandas hipoecoicas separadas por duas
linhas hiperecoicas (seta) no ápice da invaginação.

Fonte: Cunha et al.5
DICA

Fonte: Cunha et al.5

Figura 3. Sinais ultrassonográficos
sugestivos de invaginação intestinal.
Sinal do sanduíche: bandas hipoecoicas (seta)
estão separadas por linhas hiperecoicas.

A vacina do rotavírus também está contraindicada em crianças com história de doença crônica e
malformação do trato gastrointestinal ou invaginação
intestinal prévia (mesmo que não relacionada à vacina).

2.6. VACINAS PNEUMOCÓCICAS
u

Vacina pneumocócica 10-valente (Pneumo10V):
W

W

W

W

Fonte: Cunha et al.5
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Composta por polissacarídeos derivados de 10
sorotipos do Streptococcus pneumoniae: 1, 4,
5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F e 23F, conjugados à
proteína carreadora D do H. influenzae não tipável, ao toxoide tetânico e ao toxoide diftérico.
Fornecida pelo PNI em 2 doses (2 e 4 meses)
e um reforço (12 meses).
Crianças saudáveis entre 1 e 5 anos não vacinadas devem receber apenas uma dose, sem
reforço.
Pacientes de alto risco para doença pneumocócica invasiva (Quadro 6) devem seguir os
seguintes esquemas, de acordo com a idade
de início da vacinação:
V

2-6 meses: 3 doses + 1 reforço.

V

7-11 meses: 2 doses + 1 reforço.

V

1-5 anos: 2 doses sem reforço.

Imunizações

u

Vacina pneumocócica 23-valente (Pneumo23V):
W

W

W

Composta apenas pelos polissacarídeos capsulares de 23 sorotipos do pneumococo (1, 2,
3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B,
17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F e 33F).

2.7. VACINAS MENINGOCÓCICAS
u

Vacina meningocócica C (Meningo C):
W

Resposta imune menos eficaz, sem memória
imunológica.

W

Indicações:
V

Pacientes com risco aumentado para doença
pneumocócica invasiva (Quadro 6).

V

Indígenas.

V

Idosos > 60 anos.

V

W

Cap. 8

W

W

Residentes em instituições fechadas, como
casas de repouso.

Aplicada a partir dos 2 anos, apenas duas
doses ao longo da vida, com cinco anos de
intervalo entre elas.

Composta pelo oligossacarídeo meningocócico C conjugado à proteína CRM 197 do Corynebacterium diphteriae.
Realizada em duas doses (aos três e cinco
meses) e um reforço (com doze meses).
Crianças saudáveis entre 1 e 5 anos não vacinadas devem receber apenas uma dose.
Crianças acima de 1 ano, previamente não vacinadas e com condições de risco para doença meningocócica grave (asplenia funcional
ou anatômica, deficiência de complemento,
imunodeficiências e HIV/AIDS) devem receber:
V

V

Quadro 6. Pacientes de alto risco para
doença pneumocócica invasiva. *exceto
asma intermitente ou persistente leve.

u

Anemia falciforme
Asplenia funcional ou anatômica
Síndrome nefrótica ou insuficiência renal crônica

Um reforço após 5 anos.

Vacina meningocócica ACWY (Meningo ACWY):
W

Alto risco para doença pneumocócica invasiva

Duas doses da vacina com intervalo de dois
a três meses entre elas.

No PNI fornecida como reforço para os adolescentes de 11 a 12 anos, com o objetivo de
reduzir os portadores sãos do meningococo
que se concentram principalmente nessa faixa etária.

2.8. VACINA DA HEPATITE B

Imunossupressão
Infectados pelo HIV

u

Fístula liquórica
Doença cardiovascular, pulmonar ou hepática crônica*

u

Diabetes mellitus insulinodependente
Trissomias

u

Fibrose cística
Transplantados de órgãos sólidos ou hematopoéticos

u

Fonte: Ministério da Saúde.4

DICA

Quando indicada esplenectomia eletiva, a vacina
pneumo23V deve ser administrada, pelo menos, duas
semanas antes da cirurgia.

u

Produzida por tecnologia de DNA recombinante,
gerando o antígeno de superfície do vírus da hepatite B (HBsAg).
Vacina pouco reatogênica e muito eficaz, com
soroconversão superior a 90%.
No PNI é fornecida em quatro doses a partir do
nascimento.
Indivíduos em grupos de risco para hepatite B
(como profissionais de saúde, usuários de drogas,
prostitutas, indígenas, comunicantes sexuais de
portadores de hepatite B, população carcerária e
manicures/pedicures) não vacinados na infância
podem receber apenas três doses (0, 1 e 6 meses).
Não realizar sorologia pós-vacinal de rotina, apenas em indivíduos de risco para hepatite B, como
profissionais de saúde. Realizar a dosagem de
anti-HBsAg um a dois meses depois da última
dose da vacina, se:
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W
W

u

Anti-HBsAg ≥ 10 UI/mL: títulos protetores.
Anti-HBsAg < 10 UI/mL: realizar 2º esquema
vacinal da hepatite B (em 3 doses com 0,1 e 6
meses) e recoleta do anti-HBsAG após 1 a 2
meses. Se novamente < 10 UI/mL considerar
indivíduo suscetível à hepatite B.

u

Quando a avaliação do anti-HBsAg ocorrer depois
de mais de 6 meses do término do esquema vacinal recomenda-se:
W

W

Anti-HBsAg < 10 UI/mL: aplicar uma dose da
vacina hepatite B e recoletar anti-HBsAg após
1 a 2 meses, se:

V

Anti-HBsAg ≥ 10 UI/mL: presença de títulos
protetores.
Anti-HBsAg < 10 UI/mL: realizar 2º esquema
vacinal da hepatite B (em 3 doses com 0,1
e 6 meses) e recoleta do anti-HBsAG após
1 a 2 meses.

W

u

u

Tem baixa reatividade e elevada eficácia, com
produção de anticorpos em um mês em 95%
das crianças vacinadas com uma dose e em 99%
após duas doses.
No PNI é feita em apenas uma dose aos quinze
meses de vida.

u

u

u

u

u
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Reações sistêmicas leves e autolimitadas podem
ocorrer nas primeiras duas semanas da vacinação, mimetizando os sintomas das doenças
contra as quais a vacina protege, como cefaleia,
irritabilidade, febre baixa, conjuntivite, manifestações catarrais, exantema, linfadenopatia, meningite e artralgia/artrite (mais comum em mulheres adultas).
Manifestações neurológicas mais graves (ataxia,
mielite transversa, neurite óptica, encefalopatia e
síndrome de Guillain-Barré) podem ocorrer após
duas a três semanas da vacinação. Em geral, são
autolimitadas, com resolução em três meses.

2.11. VACINA DO HPV

DICA

Hepatopatas, portadores crônicos de hepatite
B, portadores de trissomias e imunodeprimidos devem
receber o esquema de duas doses, com intervalo de
seis meses entre elas.

No PNI é aplicada a 1ª dose aos doze meses
e o reforço aos quinze meses associado à varicela (como a vacina tetraviral).

Em situações de surtos e exposição intradomiciliar ao sarampo, a SCR pode ser feita em lactentes de
seis a doze meses, mas essa dose não é considerada
válida (chamada de dose zero), devendo-se manter a
aplicação das duas doses após um ano.

Evento adverso raro: púrpura trombocitopênica,
que pode aparecer até dois meses após a vacinação.

Composta por antígenos inativados do vírus da
hepatite A.

Pouco reatogênica e muito eficaz, com soroconversão de 95% dos vacinados.

DICA

2.9. VACINA DA HEPATITE A
u

Vacina tríplice viral: composta por vírus atenuados do sarampo, caxumba e rubéola (por isso,
abreviada como SCR).
W

Anti-HBsAg ≥ 10 UI/mL: presença de títulos
protetores. Sem conduta adicional.

V

u

2.10. TRÍPLICE VIRAL (SCR), TETRAVIRAL
E VACINA DA VARICELA

Constituída por partículas semelhantes a vírus
(VLP – virus like particle) geradas em cultura de
leveduras por tecnologia recombinante.
Vacina quadrivalente: protege contra quatro tipos do papilomavírus humano (HPV), sendo dois
tipos de alto risco oncogênico (16 e 18) e dois
tipos de baixo risco relacionados às verrugas
genitais (6 e 11).
Fornecida pelo PNI em duas doses com intervalo de seis meses entre elas, em meninas dos 9
aos 14 anos e em meninos dos 11 aos 14 anos.

Imunizações

2.12. VACINA INFLUENZA
u

u

u

u

Vacina inativada cultivada em ovos embrionados
de galinha que contêm diferentes cepas do vírus
Myxovirus influenzae, atualizadas anualmente, de
acordo com as recomendações da OMS.
A vacina fornecida pelo PNI é trivalente, composta por duas variantes da cepa A (H1N1 e H3N2)
e apenas uma variante da cepa B (Yamagata ou
Victoria).

Cap. 8

podem acontecer nas primeiras 6 a 12 horas após a
vacinação, com resolução em menos de dois dias. A
síndrome de Guillain-Barré é um efeito adverso grave
que pode ocorrer até seis semanas após a vacinação.

2.13. FEBRE AMARELA
u

Aplicada anualmente na sazonalidade para grupos
de risco para infecção grave (Quadro 7).
Para as crianças, a vacina é fornecida entre seis
meses e 5 anos, 11 meses e 29 dias.
W

Na primeira vez em que é aplicada em crianças com idade inferior a 9 anos, deve ser feita em duas doses, com intervalo de um mês
entre as doses.
Quadro 7. Grupos de risco de indicação da
vacina da gripe (influenza) na sazonalidade.

u

u

u

Grupos de risco para vacinação contra influenza

Crianças de 6 meses a menores de seis anos

u

Idosos acima de sessenta anos
Adultos entre 55 e 60 anos
Gestantes e puérperas
Trabalhadores de saúde
Professores de escolas públicas e privadas
Indígenas
População privada de liberdade, jovens em centros
de reeducação e funcionários do sistema prisional
Portadores de doenças crônicas não transmissíveis
(respiratória, cardíaca, renal, hepática, neurológica,
diabetes, imunossupressão, obesos grau III,
transplantados e portadores de trissomias)
Fonte: Ministério da Saúde.6
DICA

Como a vacina influenza é inativada, contrariamente à crença popular, ela não tem como efeito
adverso a produção de quadros gripais. Manifestações sistêmicas benignas (febre, mialgia e mal-estar)

Vacina de vírus atenuado cultivado em ovos embrionados de galinha, altamente imunogênica,
segura e eficaz. Os anticorpos protetores aparecem em 95 a 99% dos vacinados entre sete a
dez dias após a vacinação.
Fornecida pelo PNI aos nove meses de idade no
Brasil todo (desde 2020), com uma dose de reforço aos 4 anos.
Pode ser feita a partir dos seis meses em situações de surtos (embora não seja considerada
uma dose válida, devendo ser repetida após os
nove meses).
Também está recomendada para viajantes para
áreas de risco de febre amarela, pelo menos dez
dias antes da viagem.
Não pode ser administrada no mesmo dia que a
vacina tríplice viral ou tetraviral, devendo-se respeitar um intervalo mínimo de um mês entre elas.

DICA

A dose fracionada da vacina da febre amarela
é uma estratégia adotada pela OMS para intensificação vacinal em situações de surto. Consiste no
fracionamento de uma dose para cinco pessoas e
está recomendada a partir dos dois anos (em menores
de dois anos, viajantes e imunodeprimidos, sempre
fazer a dose integral). Estudos mostram a presença de
títulos protetores de anticorpos até oito anos após a
dose fracionada, sem inferioridade da resposta imune
com relação à dose padrão (98% de soroconversão).

u

Por ser uma vacina atenuada, não pode ser aplicada em imunodeprimidos, pacientes em uso de
drogas imunossupressoras (observar o tempo
mínimo de suspensão dos medicamentos imunossupressores para a vacinação na Tabela 4),
gestantes e lactantes de bebês abaixo de seis
meses.
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Tabela 4. Tempo mínimo de suspensão
de medicamentos imunossupressores,
imunomoduladores e imunobiológicos antes
da vacinação contra febre amarela.

V

V

Imunossupressores e imunomoduladores

Corticoides

4 semanas

Aztioprina e ciclofosfamida

3 meses

Imunossupressores e imunomoduladores

Ciclosporina, sirolimus e tacrolimus

3 meses

Metotrexate, leflunomida,
sulfassalazina, antimaláricos

Nenhum

V

Imunobiológicos

W

Pode ser causada pela invasão direta do
vírus vacinal (doença neurotrópica), acometendo encéfalo e/ou meninges com clínica
de encefalite e/ou meningite ou por reação
inflamatória desmielinizante decorrente
de reação autoimune no sistema nervoso
central e periférico, como a encefalomielite
aguda disseminada (ADEM) e a síndrome
de Guillain-Barré.
Apresenta bom prognóstico.

Doença viscerotrópica aguda:

Etanercepte

25 dias

V

Infliximabe

45 dias

V

Tocilizumabe

65 dias

Golimumabe, certolizumabe
e abatacept

70 dias

Belimumabe, ustequinumabe
e canaquinumabe

105 dias

Ritoximabe

Cefaleia intensa e prolongada pós-vacinação
é um sinal de alerta para essa complicação.

V

6 meses

Fonte: Ministério da Saúde.

4

0,3 a 0,4 casos para cada 100 mil doses.
Não ocorre mutação significativa do vírus
vacinal, por isso acredita-se decorrer de
uma suscetibilidade individual associada
à resposta idiossincrásica ao vírus vacinal,
levando à replicação e disseminação do vírus vacinal.
Clínica: semelhante à febre amarela selvagem, com febre, cefaleia, astenia e mialgia
podendo evoluir para icterícia, trombocitopenia, elevação de transaminases e creatinina.
t

DICA

Em situações de surto, o risco-benefício deve
ser avaliado, podendo-se considerar a vacinação de
imunodeprimidos (no caso de pacientes HIV positivo,
não realizar a vacinação se imunossupressão grave
com CD4 < 200 ou linfócitos < 15%), alérgicos a ovo,
gestantes e lactantes. No caso de lactantes de bebês
abaixo de seis meses, orienta-se a interrupção temporária do aleitamento por, pelo menos, dez dias após a
vacinação (período de viremia).

u

u

As reações adversas sistêmicas mais comuns
incluem febre, cefaleia e mialgia, nos primeiros
3 dias da vacinação.
Dois eventos adversos mais graves podem ocorrer em decorrência do vírus vacinal atenuado:
W
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Doença neurológica aguda:
V

0,4 a 0,8 casos para cada 100 mil doses.

V

Início 1 a 4 semanas após a vacinação.

V

Mais comum em lactentes e crianças.

V

V

Pode evoluir com hipotensão, hemorragia,
insuficiência renal aguda e insuficiência
respiratória. Mortalidade de 60%.

Pico de viremia superior a 1000 PFU/mL,
acima da viremia pós-vacinal normal, que
ocorre três a sete dias após a vacinação.
Não se diferencia da doença selvagem
quanto aos aspectos histológicos e imuno-histoquímicos.

2.14. SITUAÇÕES ESPECIAIS DE VACINAÇÃO
u

Recém-nascidos prematuros:
W

W

W

Receber as vacinas de acordo com idade cronológica.
Peso ao nascimento < 1000 g: receber DTP
acelular em vez da DTP, pelo risco de apneia.
Se ainda internado: não receber rotavírus e VOP
(apresentam excreção fecal do vírus vacinal);
substituir pela VIP.

Imunizações

W
u

Comunicantes intradomiciliares de imunodeprimidos:
W

W

u

Após alta: retomar esquema habitual.

Cap. 8

3.1. IMUNOGLOBULINAS
u

Não podem receber a VOP (excreção fecal vírus vacinal); substituir pela VIP.
Devem receber as outras vacinas atenuadas,
para proteção em casulo do imunodeprimido.

u

W

Tríplice viral (SCR): 2 doses, intervalo de 1 mês.

W

Hepatite B: 3 doses (0, 1 e 6 meses).

W

HPV: 2 doses (0 e 6 meses).

W

W

Dupla adulta (dT): 3 doses, (preferencialmente
0, 2 e 6 meses).

W

Meningo C ou ACWY: 1 dose.

3. I MUNIZAÇÃO PASSIVA
ARTIFICIAL

u

Podem ser de dois tipos:

Adolescentes com situação vacinal desconhecida necessitam de:

W

u

Utilizadas de modo terapêutico ou profilático,
produzindo imunidade imediata e transitória (os
títulos de IgG reduzem em 21 a 28 dias).

Aplicação de anticorpos já formados para proteção transitória contra um agente infeccioso.
Obtida por meio da aplicação de:
W

W

Soros heterólogos: obtidos de animais (geralmente equinos), previamente vacinados ou
estimulados por antígenos. Por serem de uma
espécie diferente da humana, podem cursar
com reações de hipersensibilidade ou doença do soro.

Imunoglobulina específica: também chamada de gamaglobulina hiperimune. Obtida de
doadores que receberam imunização ativa
recente ou estão convalescentes de doenças
infecciosas, apresentando altos títulos de
anticorpos específicos contra determinadas
doenças. São utilizadas especificamente para a profilaxia pós-exposição a essa doença
específica. Veja abaixo os tipos de gamaglobulina hiperimune disponíveis.

Quadro 8. Situações em que as imunoglobulinas estão
indicadas. SCID: imunodeficiência combinada grave.
Indicações de Imunoglobulinas

Profilática pós-exposição: indivíduo suscetível
exposto a agente infeccioso e não há tempo
para que ele organize sua própria resposta
imune específica (exemplo: sarampo)

Imunoglobulina: soros homólogos obtidos a
partir do plasma de doadores humanos submetidos à imunização ativa recente ou convalescentes de doenças infecciosas.

Terapêutica: imunodeficientes que não
conseguem realizar a produção adequada
de anticorpos (exemplo: SCID)
Terapêutica: supressão de efeitos de uma toxina ou
resposta inflamatória exagerada (exemplo: doença
de Kawasaki e púrpura trombocitopênica imune)

DICA

A doença do soro ocorre de seis a doze dias após
o uso do soro heterólogo e decorre de uma deposição
de complexos imunes (reação de hipersensibilidade
tipo III) que leva a manifestações clínicas como cefaleia, febre, astenia, mialgia, dores articulares, exantema,
enfartamento ganglionar, vasculite e nefrite.

Imunoglobulina humana normal: também chamada de gamaglobulina. Preparação estéril
contendo 95% de imunoglobulina G (IgG) obtida de um pool de plasma humano de, pelo
menos, 1.000 doadores adultos sadios, contendo anticorpos específicos contra diversas
infecções. Veja as indicações mais comuns
no Quadro 8.

Reações de hipersensibilidade a doses
anteriores de soros heterólogos
Fonte: Ministério da Saúde.4

3.1.1. Imunoglobulina anti-hepatite B (IGAHB)
u

Principal indicação na pediatria: prevenção da
infecção perinatal pela hepatite B:
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W

W

Mãe comprovadamente portadora de hepatite
B (HBsAg +)

u

Aplicar no RN nas primeiras 12 horas de vida
a IGAHB associada à vacina da hepatite B (em
grupos musculares distintos).

DICA

A estratégia combinada apresenta eficácia de
85 a 95%, mesmo quando a mãe é portadora do HBeAg
(antígeno marcador de alta taxa de replicação viral).

Profilaxia pós-exposição à hepatite B (Tabela
5): para profissionais de saúde com contato de
risco ou vítimas de violência sexual. A indicação
depende de:
W

Sorologia do paciente ou agressor.

W

Situação vacinal do contato ou da vítima.

W

Resposta vacinal do contato (geralmente só
conhecida em profissionais da saúde).

Tabela 5. Recomendações de profilaxia pós-exposição a hepatite B quando o contato ou a vítima apresenta vacinação
inadequada para hepatite B. IGAHB: imunoglobulina anti-hepatite B. *usuário de drogas, promiscuidade, diálise, contato
domiciliar ou sexual de paciente com hepatite B, proveniente do sistema carcerário ou de instituições psiquiátricas.
Sorologia do paciente ou do agressor

Situação do contato
ou da vítima

AgHBs +

Não vacinado

IGAHB + vacinação

Vacinação (considerar IGAHB se alto risco de hepatite B*)

Vacinação incompleta

IGAHB + completar
vacinação

Completar vacinação (considerar IGAHB
se alto risco de hepatite B*)

AgHBs –

AgHBs ?

Fonte: Ministério da Saúde.4

3.1.2. Imunoglobulina antivaricela‑
‑zoster (IGAVZ)
u

Utilizada na profilaxia pós-exposição à varicela
(Quadro 9), devendo ser aplicada em até 96 horas do contato.
Quadro 9. Indicações de imunoglobulina antivaricelazoster (IGAVZ) em contactantes de varicela.

u

Bloqueio de surto hospitalar: indicado em todos os contactantes suscetíveis (previamente
não imunizados) que tiveram contato de risco
(face a face, convívio no mesmo quarto ou em
ambiente fechado por mais de uma hora) com
o caso de varicela infectante, sendo a forma do
bloqueio definida pela idade e condição imunológica do paciente:
W

Candidatos a IGAVZ após exposição à varicela

Imunocomprometidos sem história de
varicela ou imunização prévia

W

< 9 meses ou imunodeprimidos: IGAVZ em até
96 horas do contato.
> 9 meses e imunocompetentes: vacina da
varicela até 5 dias do contato.

Gestantes suscetíveis
Recém-nascidos cuja mãe tenha apresentado
quadro clínico de varicela de cinco dias
antes até dois dias após o parto
Recém-nascidos prematuros nascidos entre 28
semanas e 36 semanas de gestação quando a mãe
tiver história negativa para varicela ou imunização
Recém-nascidos prematuros nascidos < 28
semanas ou < 1000g independentemente
da história materna de varicela
Fonte: Ministério da Saúde.4
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DICA

Note que em situações de surto a vacina da
varicela pode ser feita a partir dos 9 meses de idade
em imunocompetentes, mas essa dose não é considerada válida, devendo-se respeitar as duas doses
posteriores indicadas pelo calendário vacinal (aos 15
meses e 4 anos).
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3.1.3. Imunoglobulina humana
antitetânica (IGHAT)
u

W

Tipo de ferimento:
V

Principal indicação: profilaxia pós-exposição ao
tétano (Tabela 6). Para decidir a conduta, avaliar:
W

História de vacinação contra o tétano (completa
se pelo menos 3 doses da DTP com reforços
a cada 10 anos com dT).

Ferimentos de alto risco: ferimentos profundos ou superficiais sujos, feridas puntiformes, aqueles com corpo estranho ou tecidos desvitalizados, mordeduras de animais,
queimaduras, ferimentos por armas brancas
ou armas de fogo, politraumatizados e na
presença de fratura exposta.

Tabela 6. Profilaxia pós-exposição ao tétano.
História de
vacinação tétano

Incerta ou
< 3 doses

Ferimento limpo e superficial

Ferimento de alto risco

dT ou DTP

IGHAT ou SAT

dT ou DTP

IGHAT ou SAT

Sim

Não

Sim

Sim

Vacinação Completa

Última dose há
< 5 anos

Não

Não

Não

Não

Última dose entre
5-10 anos

Não

Não

Sim

Não*

Última dose há
> 10 anos

Sim

Não

Sim

Não*

IGHAT: imunoglobulina humana antitetânica. SAT: soro antitetânico. *em pessoas com imunossupressão, idosos ou desnutridos graves,
além da vacinação, usar IGHAT ou SAT.
Fonte: Ministério da Saúde.4

u

Não esquecer também dos cuidados locais: lavagem dos ferimentos com soro fisiológico e
antisséptico, remoção de corpos estranhos e
desbridamento dos tecidos desvitalizados.

3.1.4. Imunoglobulina antirrábica (IGAR)
u

DICA

A IGHAT é sempre preferível ao soro antitetânico
devido à menor incidência de eventos adversos. A
IGAHT ou o soro antitetânico estão indicados apenas
em pacientes com vacinação incerta ou incompleta e
com ferimentos de alto risco. Devem ser aplicados ao
redor do ferimento, e o restante da dose, intramuscular
(em grupo muscular diferente da vacina, caso seja
necessária).

u

Utilizada apenas na profilaxia pós-exposição à
raiva em acidentes com alto risco para raiva,
como uma opção ao soro antirrábico, que apresenta mais efeitos colaterais.
A profilaxia pós-exposição à raiva depende:
W

Condições do animal no momento da agressão.

W

Natureza da exposição (Quadro 10).
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Quadro 10. Tipos de exposição à raiva.
Contato indireto

Acidentes leves

Acidentes graves

Manipulação de utensílios
potencialmente contaminados

Ferimentos superficiais, pouco
extensos e únicos, em tronco e
membros (exceto mãos e planta dos
pés) por mordeduras ou arranhaduras

Ferimentos na cabeça, face,
pescoço, mãos, polpas digitais
e/ou planta dos pés

Lambedura em pele íntegra

Lambedura de pele com
lesões superficiais

Ferimentos profundos,
múltiplos ou extensos em
qualquer região do corpo

Acidentes com agulhas durante
aplicação de vacina animal

Lambedura de mucosas
Lambedura de pele onde
já existe lesão grave
Ferimento profundo causado
por unha de animal
Fonte: Ministério da Saúde.7

u

Contato indireto: não é considerado um acidente
de risco, sem a necessidade de esquema profilático. Apenas lavar com água e sabão.

u

Acidentes leves ou graves: avaliar as condições
do animal para indicar a medida profilática adequada (Fluxogramas 1 e 2).

Fluxograma 1. Profilaxia pós-exposição à raiva em acidentes leves. IM: intramuscular.

Cão/gato sem
suspeita de raiva

Cão/gato com
suspeita de raiva

Observar por 10 dias

2 doses vacina IM
(D0 e D3)

Sadio

Raivoso ou
desaparecido

4 doses da vacina IM
(D0, D3, D7 e D14)

Fonte: Ministério da Saúde.8
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Cão/gato raivoso desaparecido
ou morto, animais silvestres
ou de produção
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Fluxograma 2. Profilaxia pós-exposição à raiva em acidentes graves.
IM: intramuscular. IGAR: imunoglobulina antirrábica.

Cão/gato sem
suspeita de raiva

Cão/gato com
suspeita de raiva

2 doses vacina IM
(D0 e D3)

2 doses vacina IM
(D0 e D3) +
soro/IGAR

Observar por 10 dias

Observar por 10 dias

Sadio

Raivoso ou
desaparecido

Sadio

Raivoso ou
desaparecido

Encerrar o
caso

Completar esquema
(D10 e D14) +
soro/IGAR

Encerrar o
caso

Completar esquema
(D10 e D14)

Cão/gato raivoso desaparecido
ou morto, animais silvestres
ou de produção

4 doses da vacina IM
(D0, D3, D7 e D14)

Fonte: Ministério da Saúde.8

u

Acidentes leves ou graves com morcegos ou
animais silvestres (inclusive os domiciliados):
iniciar imediatamente o esquema profilático com
soro ou IGAR e 4 doses da vacina intramuscular
(aplicada nos dias: D0, D3, D7 e D14).

DICA

Tanto o soro quanto a IGAR devem ser infiltrados ao redor da lesão e, caso todo o volume não
possa ser aplicado no local, o restante deve ser aplicado intramuscular em local anatômico diferente do
utilizado para a vacina. Caso o soro/IGAR não esteja disponível no momento necessário, ele pode ser
aplicado em até 7 dias da 1ª dose da vacina. A vacina mais utilizada é a de cultura celular (células Vero
ou embrião de galinha), por ser mais segura e eficaz
que as produzidas em tecido nervoso.
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u

Posso dispensar a profilaxia antirrábica se:
W

W

W

Acidentes por cão ou gato que vive dentro de
casa, sem contato com animais desconhecidos, saindo apenas acompanhado pelo dono
em áreas sem morcegos.
Acidentes com cão ou gato procedentes de
áreas de raiva controlada.
Acidentes por roedores (camundongo, porquinho-da-Índia, hamster, coelho, ratazana e ratos).

3.2. SOROS HETERÓLOGOS
u

u

u

Obtidos a partir do plasma de um doador de espécie diferente do receptor, em geral um equino,
que é previamente estimulado com antígenos
constituídos por pequenas quantidades de toxinas, toxoides ou venenos.
Geralmente são utilizados contra toxinas, agentes
infecciosos ou animais peçonhentos (Quadro 11).
Em pacientes imunodeprimidos ou com história prévia de reações de hipersensibilidade aos
soros heterólogos, considerar, quando possível,
sua substituição pelo uso de imunoglobulinas.
Quadro 11. Soros heterólogos disponíveis.
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Soro heterólogo

Indicação

Soro antibotrópico

Contra venenos de serpentes
do gênero Bothrops

Soro antibotrópico
e antilaquético

Contra venenos de serpentes
do gênero Bothrops e
serpente Lachesis muta

Soro anticrotálico

Contra veneno de cascavel
Crotalus durissus

Soro antibotrópico
e anticrotálico

Contra venenos de serpentes do
gênero Bothrops e contra veneno
de cascavel Crotalus durissus

Soro antielapídico

Contra veneno de cobras Micrurus
frontalis e Micrurus corallinus

Soro
antiloxoscélico

Contra venenos das aranhas
Loxosceles gaucho, Loxosceles
intermedia e Loxosceles laeta

Soro antilonômico

Contra veneno da lagarta
Lonomia obliqua

Fonte: Ministério da Saúde.4
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QUESTÕES COMENTADAS

Questão 1

Questão 2

(FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA UNICAMP – SP – 2020)
Menina, 2 meses, chega à Unidade Básica de Saúde para vacinação. Antecedentes Pessoais: Parto
com 31 semanas de idade gestacional e peso de
1345 g, permaneceu internada na unidade neonatal por 6 semanas, recebendo alta com 2155 g em
aleitamento materno exclusivo. Exame físico: Peso
= 2595g e exame físico normal. De acordo com o
Calendário Nacional de Imunizações do Ministério
da Saúde, a criança deve receber todas as vacinas
de acordo com:

(FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA UNICAMP – SP – 2020)
Família residente em área onde foram confirmados
casos de febre amarela foi orientada a comparecer
à Unidade Básica de Saúde para receber a vacina
da febre amarela. Entre os familiares há uma nutriz
que está amamentando uma criança de 4 meses.
Além da vacina de febre amarela, a orientação para
a nutriz é:

⮦ A idade cronológica pós-natal, nas mesmas doses das crianças a termo.

⮨ Suspender a amamentação por 30 dias.

⮧ A idade corrigida, nas mesmas doses das crianças a termo.
⮨ A idade cronológica pós-natal, na metade das
doses das crianças a termo.
⮩ A idade corrigida, na metade das doses das
crianças a termo.
dificuldade: 

Dica do professor: Questão sobre imunização, tema
que possui alta frequência nas provas de residência.
É importante lembrar que RN prematuros devem
receber as vacinas do PNI de acordo com a idade
cronológica. Caso eles permaneçam internados
em unidade neonatal, a vacinação com rotavírus
e VOP (possuem excreção fecal) deve ser evitada,
substituindo a vacina oral da poliomielite pela vacina inativada. Os RN prematuros, principalmente os
de extremo baixo peso, devem receber a DTPa em
substituição à DTP pelo risco de apneia, retomando
o esquema habitual após a alta.
Y

✔
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resposta: A

⮦ Manter a amamentação.

⮧ Suspender a amamentação por 10 dias.
⮩ Inibir a lactação.
dificuldade: 

Dica do professor: A vacina da febre amarela é composta de vírus vivo atenuado administrada por via
subcutânea recomendada a partir dos nove meses
de idade com reforço aos 4 anos. Antes de 2018 a
recomendação era de realizar a vacina apenas em
regiões de risco para febre amarela e em caso de
viagem para áreas com recomendação da vacina,
devendo ser aplicada a vacina 10 dias antes da viagem. A partir do primeiro semestre de 2018, o Ministério da Saúde passou a recomendar a vacinação
em todo o território nacional devido ao aumento do
número de casos nesse ano. Em situações de epidemia a vacina pode ser feita a partir dos 6 meses
de idade. A orientação é de que, se uma criança
com idade entre seis e oito meses precisar tomar a
vacina, essa dose é considerada extra, devendo-se
manter as doses preconizadas no calendário normalmente. As contraindicações para a realização
da vacina são: crianças menores de seis meses de
idade, pacientes imunocomprometidos de qualquer
Y
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natureza, pacientes infectados pelo HIV com imunossupressão grave, gestantes e lactantes. Sabemos que foi identificada a transmissão do vírus
vacinal através do leite materno e, por isso, caso a
mãe nutriz tenha realmente a necessidade de realizar a vacina, ela deve permanecer por 10 dias sem
oferecer leite materno ao seu filho.
✔

resposta: B
Questão 3

(SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO – SP – 2020)
Uma criança com sete meses de vida foi avaliada
em consulta de puericultura. A criança apresentava desenvolvimento ponderoestatural, desenvolvimento neuropsicomotor, vacinação e alimentação
adequados. Ao exame físico, o médico observou
que a criança não tinha a cicatriz de BCG. Com base
nesse caso hipotético e nas recomendações do Ministério da Saúde, é correto afirmar que a conduta
indicada no momento é:
⮦ A vacinação imediata com BCG.

⮧ Não dar BCG, pois não há recomendação de revacinação.
⮨ Realizar teste tuberculínico imediato e vacinar
com BCG se o resultado for não reator.
⮩ Iniciar isoniazida e realizar teste tuberculínico
após.
⮪ Avaliar a epidemiologia da criança e vacinar com
BCG em caso de contato com tuberculose.
dificuldade: 

Dica do professor: A vacina BCG tem por objetivo a
prevenção das formas graves da tuberculose, como
a miliar e a meníngea, e está indicada para crianças
menores de 5 anos de idade, sendo aplicada logo
ao nascimento na maior parte dos casos, desde
que a criança tenha mais do que 2 Kg (por ser uma
vacina intradérmica). Antigamente, a ausência de
cicatriz vacinal após 6 meses da vacinação indicava a necessidade de revacinação. Entretanto, desde janeiro de 2019, o Ministério da Saúde instituiu
que não haveria necessidade de revacinar essas
crianças, já que diversos estudos demonstraram
Y
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presença de proteção contra as formas graves da
tuberculose mesmo na ausência de cicatriz vacinal.
Alternativa A: INCORRETA. Não há mais indicação
para revacinação em crianças sem cicatriz vacinal
desde janeiro de 2019.
Alternativa B: CORRETA. Conforme dica do professor.
Alternativa C: INCORRETA. A criança não tem indicação de investigação para infecção latente ou infecção primária por não apresentar qualquer sinal ou
sintoma sugestivo de doença.
Alternativa D: INCORRETA. A criança que não desenvolveu a cicatriz vacinal não tem necessidade de
ser tratada como infecção latente por tuberculose.
Alternativa E: INCORRETA. Conforme dica do professor.
Na presença de contato com caso de tuberculose
deve ser feita a investigação para infecção latente
pela tuberculose e não a revacinação com BCG.
✔

resposta: B

Questão 4

(SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO – SP – 2020)
Um menino de três anos e onze meses de idade foi
diagnosticado com doença de Kawasaki e recebeu
imunoglobulina endovenosa na dose de 2 g/kg e
AAS na dose de 50 mg/kg/dia, que, após oito dias,
foi modificada para 5 mg/kg/dia. No retorno de um
mês, o ecocardiograma estava normal e o AAS foi
suspenso. Seu calendário vacinal estava atualizado de acordo com o Programa Nacional de Imunizações. Com base nesse caso hipotético, assinale
a alternativa que apresenta a recomendação para
vacinação na consulta.
⮦ Tríplice viral + varicela.

⮧ DPT + poliomielite + varicela.
⮨ DPT + poliomielite.
⮩ Meningococo C.

⮪ Varicela + meningococo C.
dificuldade: 

Dica do professor: Após o uso de imunoglobulina,
as vacinas de vírus inativados podem ser realizadas
sem qualquer problema e sem intervalo pré-determinado entre a imunoglobulina e a vacina. Entretanto,
Y
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para a vacinação de vírus vivos atenuados (como a
tríplice viral, varicela, tetraviral e febre amarela), deve
ser respeitado um intervalo mínimo de tempo para
que não ocorra interferência na resposta imunológica gerada pela vacina. No caso da gamaglobulina,
utilizada pelo paciente, devemos esperar entre 8 a
11 meses para a aplicação dessas vacinas. Agora
com 4 anos de idade, de acordo com o calendário
do PNI essa criança deveria receber DTP + VOP +
Varicela + febre amarela, mas como a aplicação de
gamaglobulina foi há 1 mês ele não poderá receber
nem a vacina da febre amarela e nem a da varicela.
✔

resposta: C
Questão 5

Alternativa C: CORRETA. A vacina contra varicela é
atenuada e está contraindicada.

⮦ Vacina pentavalente/pneumocócica 10-valente.
⮧ Vacina meningocócica conjugada quadrivalente/
vacina tetraviral.

⮨ Vacina contra a hepatite A/vacina contra a varicela.
⮩ Vacina contra a febre amarela/vacina meningocócica B.
⮪ Vacina meningocócica B/ tríplice viral.
dificuldade: 

Dica do professor: Para responder essa questão
o candidato deve saber que as vacinas atenuadas
são contraindicadas em pacientes imunossuprimidos. Quando administradas, as vacinas de bactérias ou vírus atenuados, por apresentarem vírus ou
bactéria fracamente vivos, infectam os pacientes e
os induzem a formar anticorpos (Ac), os quais os
protegerão de organismos mais virulentos. Esse
tipo de vacina, em geral, é segura para indivíduos
saudáveis. No entanto, por produzirem uma infecção mínima, elas podem, em pessoas nas quais o
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Alternativa A: INCORRETA. Ambas são vacinas inativadas e, portanto, podem ser administradas em
pacientes imunossuprimidos.
Alternativa B: CORRETA. Vacina tetraviral está contraindicada porque é uma vacina atenuada.

(SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
– PE – 2020) Lactente com diagnóstico de síndrome
nefrótica por lesões mínimas, em uso de prednisolona (2 mg/kg/dia) há mais de 4 semanas. Cartão
vacinal encontra-se desatualizado. Nesse momento,
NÃO há contraindicações absolutas em realizar as
vacinas listadas abaixo:

Y

sistema imune esteja prejudicado, por exemplo, em
pacientes recebendo corticosteroides (CE) em dose
imunossupressora (> 2 mg/Kg/dia para crianças ou
20 mg/dia para adultos por pelo menos 14 dias) ou
outras drogas imunossupressoras, provocar infecção incontrolável. São vacinas atenuadas: tríplice
viral, vacina oral da pólio (Sabin), febre amarela,
varicela e BCG.

Alternativa D: CORRETA. A vacina da febre amarela é
contraindicada em pacientes que usam doses de
corticoide imunossupressoras.
Alternativa E: CORRETA. A tríplice viral está contraindicada em pacientes imunossuprimidos.
✔

resposta: A
Questão 6

(HOSPITAL DAS CLÍNICAS DO PARANÁ – 2019) João, 3 anos
de idade, entra em casa chamando a mãe para ver o
“passarinho” que achou no chão e com o qual estava
brincando. A mãe, ao chegar no jardim, se assusta ao constatar que, na verdade, era um morcego.
Sendo bióloga, consegue perceber que se trata de
um morcego frugívoro. Considerando a exposição
descrita, qual a conduta correta pós-exposição, visando a profilaxia da raiva nessa criança, conforme
as normas do Ministério de Saúde do Brasil?
⮦ Nada a fazer, por se tratar de um morcego frugívoro.

⮧ Deve ser iniciado esquema de vacinação, enquanto se aguardam resultados laboratoriais referentes ao morcego (se infectado para raiva ou não).

⮨ Está indicado o esquema profilático completo,
com administração de soro e vacinação, com 4
doses de vacina.
⮩ Deve ser prescrito o esquema completo de vacinação, com 5 doses.
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dificuldade: 

Dica do professor: No que diz respeito à profilaxia
da raiva humana pós-exposição, devemos sempre
lembrar de classificar se houve um contato indireto
(como lambedura da pele íntegra ou acidente com
agulhas durante a aplicação de vacina animal), acidente leve (ferimentos superficiais, pouco extensos,
em tronco e membros com exceção de mãos e planta
dos pés por mordedura ou arranhadura por unhas
ou dentes) ou acidente grave (ferimentos na cabeça, face, pescoço, mãos e planta do pé; ferimentos
profundos e múltiplos ou extensos; lambedura de
mucosas ou na pele que já tem lesão grave). No
caso de contato com morcegos ou animais silvestres, a conduta não dependerá do tipo do acidente.
Nesses casos deve-se sempre lavar o local com
água e sabão e iniciar, imediatamente, o esquema
profilático com soro ou imunoglobulina antirrábica
e 4 doses da vacina que deverão ser administradas
nos dias 0, 3, 7 e 14.
Y

✔

resposta: C
Questão 7

(HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RP
DA USP – SP – 2018) Minutos após receber as vacinas
dos quatro meses de idade, um lactente apresentou
início súbito de hipotonia e hiporresponsividade,
associados à alteração da coloração da pele (cianose dos lábios). Hoje, aos seis meses de idade, é
trazido por sua mãe para a consulta de rotina de
puericultura na unidade básica de saúde. Está assintomático e não apresenta alterações ao exame
físico. Segundo o calendário do Programa Nacional
de Imunizações (PNI), quais são as vacinas que deverão administradas à criança nessa visita à UBS?
⮦ Vacina tríplice bacteriana acelular (difteria, tétano
e coqueluche), vacina monovalente contra Haemophilus influenzae tipo b, vacina monovalente
contra a hepatite B e vacina inativada contra a
poliomielite.
⮧ Vacina pentavalente (difteria, tétano, coqueluche, Haemophilus influenzae tipo b, hepatite B)
e vacina inativada contra a poliomielite.
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⮨ Vacina dupla infantil bacteriana (difteria e tétano),
vacina monovalente contra hepatite B e vacina
oral bivalente contra a poliomielite.

⮩ Vacina dupla infantil bacteriana (difteria e tétano),
vacina monovalente contra Haemophilus influenzae tipo b, vacina monovalente contra a hepatite
B e vacina inativada contra a poliomielite.
dificuldade: 

Dica do autor: De acordo com o Programa Nacional de Imunizações, nessa idade são recomendadas quatro vacinas: a segunda dose da penta, a
segunda dose da vacina pneumocócica conjugada,
a segunda dose da vacina inativada contra a poliomielite e a segunda dose da vacinal oral de rotavírus humano. Logo, o evento adverso apresentado
foi relacionado a um desses imunobiológicos. O
mais provável é que tenha sido a vacina penta a
responsável pelo evento, mais especificamente,
da vacina DTP que integra a penta (DTP + hepatite
B + hemófilo tipo B). O quadro apresentado pelo
lactente pode ser caracterizado como um episódio hipotônico-hiporresponsivo. Isso pode ocorrer
em associação com algumas vacinas, mas é mais
comumente descrito em associação com a DTP e
seu componente pertussis. O componente pertussis celular é extremamente reatogênico e está relacionado a uma série de eventos adversos que, em
alguns casos, indicam modificações no esquema
vacinal subsequente. Quando a criança recebe a
vacina e apresenta febre alta ou choro persistente
e inconsolável não há necessidade de mudanças
no esquema subsequente; quando a vacina é feita e ocorrem convulsões (até 72 horas depois) ou
episódio hipotônico-hiporresponsivo (até 48 horas
após) a vacina DTP deverá ser substituída pela DTP
acelular; e quando o evento descrito é um quadro
de encefalopatia o componente pertussis não é
mais utilizado e o esquema prossegue apenas com
a vacina DT (dupla infantil). No caso apresentado,
a criança de seis meses deveria receber a terceira
dose da vacina penta e a terceira dose da vacina
oral contra a poliomielite. Essa última será feita,
mas a penta será substituída pela DTP acelular e
pelas vacinas contra a hepatite B e hemófilo tipo B.
Y

✔

resposta: A

151

Pediatria geral

Imunizações

Questão 8

(HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN – SP – 2018) João, 2
meses, vai em consulta fora de dia na UBS. Sua mãe
está preocupada com o aparecimento de um “caroço” (sic) no lugar onde foi aplicada a vacina BCG.
A lesão iniciou-se há três dias com vermelhidão e
endurecimento local e aumento progressivo. Hoje
pela manhã, a mãe notou a saída de um líquido. Ao
exame físico, nota-se uma lesão de 1,5 cm, endurecida, com leve hiperemia, fria e com uma área de
flutuação central. A melhor conduta é:
⮦ Isoniazida 10 mg/kg/dia, 1×/dia até a regressão
completa da lesão, com necessidade de notificação.
⮧ Isoniazida 10 mg/kg/dia, 1×/dia até a regressão
completa da lesão, sem necessidade de notificação.
⮨ Cefalexina 50 mg/kg/dia, 6/6h por 10 dias, sem
necessidade de notificação.

⮩ Cefalexina 50 mg/kg/dia, 6/6h por 10 dias, com
necessidade de notificação.
⮪ Observação clínica sem necessidade de antibioticoterapia e nem de notificação.

Questão 9

(FACULDADE DE MEDICINA DO ABC – 2018) Adolescente,
masculino, 12 anos, vem para consulta de matrícula, trazendo o seu cartão vacinal com as seguintes
anotações: 1 dose de BCG (ao nascer), 4 doses de
Sabin (2, 4, 6 e 15 meses), 4 doses de DTP (2, 4, 6 e
15 meses), 3 doses de Haemophilus influenzae tipo
b (2, 4 e 6 meses), 3 doses da vacina contra hepatite
B (0, 1 e 6 meses), 1 dose da vacina contra sarampo
(9 meses), 1 dose de SCR (15 meses). A atualização
do seu esquema vacinal, de acordo com a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, deve incluir:
⮦ 1 dose de dT aos 15 anos, com reforços a cada
10 anos + 3 doses da vacina contra HPV + 1 dose
da vacina contra meningite C.
⮧ 1 dose de dT agora, com reforços a cada 10
anos + 3 doses da vacina contra HPV + 1 dose
da vacina contra meningite C.

⮨ 1 dose de dT aos 15 anos, com reforços a cada
10 anos + 1 dose de SCR + 2 doses de vacina contra HPV + 1 dose de vacina contra meningite C.
⮩ 1 dose de dT agora, com reforços a cada 10 anos
+ 1 dose de SCR + 2 doses de vacina contra HPV
+ 1 dose de vacina contra meningite C.

dificuldade:  

Resolução: A questão descreve um lactente de 2
meses com lesão no local de aplicação da BCG
compatível com um abscesso FRIO: lesão de 1,5
cm, endurecida, com leve hiperemia, fria e com
uma área de flutuação central. Nesse caso estamos diante de uma reação adversa à BCG que indica tratamento com isoniazida até a regressão da
lesão, além de, obviamente, notificação compulsória. Outras reações adversas a BCG que também
indicam uso de isoaniazida são: úlcera > 1 cm,
granuloma e linfadenopatia regional supurada. O
abscesso quente no local da lesão é decorrente de
contaminação bacteriana no momento da aplicação, apresentando-se com sinais flogísticos e dor
local. O tratamento nesse caso deve ser feito com
antibiótico (cefalexina).
✔

resposta: A

dificuldade:  

Dica do autor: Importante destacar que até 2017
a vacina contra a febre amarela não apresentava
cobertura no estado de São Paulo, mas em 2018
passou a ser administrada, diante da epidemia que
se alastrou por todo o estado. Desde 2020 a vacina
da febre amarela passou a ser de recomendação
para todo o território nacional.
Y

Alternativa A: INCORRETA. A dose da dT deverá ser
feita no momento da assistência sem que necessite esperar até os 15 anos, e o reforço deverá ser
feito a cada 10 anos.
Alternativa B: INCORRETA. A vacina do HPV, atualmente, deve ser feita em 2 doses, com intervalo de
6 meses entre elas.
Alternativa C: INCORRETA. A alternativa traz apenas
a informação da dT incorreta.
Alternativa D: CORRETA. Como fez apenas 1 dose
da tríplice viral, pode ser feita mais uma dose no
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momento do atendimento. Em 2017, foi instituído
que adolescentes entre 12 e 13 anos devem realizar
um reforço da vacina meningocócica C.
✔

resposta: D

Questão 10

(FACULDADE DE MEDICINA DO ABC – SP – 2016) Em uma quarta-feira à noite, após o jogo de futebol entre Corinthians e Guarani do Paraguai, CLB, um jovem de 23
anos de idade, foi atendido em um Pronto-Socorro
da Capital com um ferimento profundo na face. Ele
trazia consigo a carteira de vacinação, completa até
os quinze anos de idade. A conduta mais adequada
nesse caso é:
⮦ Lavagem cuidadosa do local, soro antitetânico
e uma dose da vacina contra o tétano.

⮧ Lavagem cuidadosa do local, penicilina benzatina
e uma dose da vacina contra o tétano.

⮨ Lavagem cuidadosa do local, sutura se necessário e soro antitetânico.
⮩ Lavagem cuidadosa do local e uma dose da vacina contra o tétano.
dificuldade: 

Dica do autor: Temos um paciente de 23 anos
com ferida profunda em face, caracterizada como
ferimento de alto risco. Seu cartão vacinal está
completo até os 15 anos de idade, o que nos diz
que ele possui esquema completo de vacinação
antitetânica com pelo menos 3 doses, tendo realizado o último reforço provavelmente aos 14 anos.
Ou seja, temos um ferimento de alto risco com mais
de 3 doses de vacinação contra o tétano, sendo a
última entre 5 e 10 anos e, portanto, esse paciente
deve receber uma dose de reforço da vacina dupla tipo adulto (dT) antecipando a dose de reforço
que seria feita em 1 ano (afinal os reforços de dT
são feitos a cada 10 anos) e cuidados locais (desinfecção da ferida, lavagem com soro fisiológico
ou antissépticos, remoção de corpos estranhos e
tecidos desvitalizados).
Y

✔

resposta: D
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FIXE SEU CONHECIMENTO COM FLUXOGRAMAS
Use esse espaço para construir fluxogramas e fixar seu conhecimento!

FIXE SEU CONHECIMENTO COM MAPAS MENTAIS
Use esse espaço para construir mapas mentais e fixar seu conhecimento!
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