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RESUMO

Nos dias atuais, mesmo com os meios massivos de comunicação/informação 24 horas
disponíveis reforçando a importância de a vacinação estar atualizada para prevenção
de morbidades infecciosas, o atraso de vacinas na população infantil é um fato comum
em todos os estratos sociais, decorrente dos mitos populares e dos errôneos efeitos
adversos, muitas vezes reforçados pelos profissionais de saúde envolvidos. Diante
disso, o objetivo deste projeto foi desenvolver um programa de educação permanente
em imunização da criança para os profissionais da saúde da Atenção Básica da 4ª
Unidade Regional de Saúde Pública do Rio Grande do Norte e aperfeiçoar o ensino
desta temática na graduação de Medicina da Escola Multicampi de Ciências Médicas
da UFRN (EMCM). Com base na bibliografia pertinente à temática, foi estruturado o
minicurso e confeccionados a cartilha e o manual docente. Após ministrar o curso, foi
aplicado um instrumento para avaliar o grau de satisfação dos participantes quanto ao
minicurso no que tange à auto avaliação. Utilizando a escala Likert, foram calculadas
as médias e desvios padrões das respostas de 13 participantes e, posteriormente,
categorizadas em: Ruim (≤ 2), Regular (entre 2 e 4) e Bom (≥ 4). Todas as respostas
apresentaram médias superiores a 4,0 pontos, consequentemente categorizados
como Bom. Os resultados mostram que houve uma percepção positiva dos estudantes
alvo à respeito de sua participação, sugerindo que o formato do Minicurso favoreceu
satisfatoriamente à educação permanente sob a temática de imunização infantil.

Palavras-chave: Educação Permanente; Metodologia Ativa; Imunizações Na
Infância; Atraso Vacinal.

ABSTRACT

Nowadays, even with the 24-hour mass media / information available, reinforcing the
importance of vaccination being updated for the prevention of infectious morbidities,
the delay of vaccines in the child population is a common fact in all social strata due to
the myths Popular and the erroneous adverse effects, often reinforced by the health
professionals involved. In view of this, the objective of this project was to develop a
permanent education program in immunization of the child for the health professionals
of Primary Care of the 4th Regional Public Health Unit of Rio Grande do Norte and to
improve the teaching of this subject in the graduation of Medicine of the School
Multicampi of Medical Sciences of UFRN (EMCM). Based on the bibliography pertinent
to the theme, the mini-course was structured and the booklet and the teaching manual
were made. After giving the course, an instrument was applied to evaluate the degree
of satisfaction of the participants regarding the mini-course in relation to selfevaluation. Using the Likert scale, the means and standard deviations of the responses
of 13 participants were calculated and then categorized into: Bad (≤ 2), Regular
(between 2 and 4) and Good (≥ 4). The results show that there was a positive
perception of the target students about their participation, suggesting that the format
of the mini-course satisfactorily favored permanent education under the theme of
immunization Child.

Keywords: Permanent Education; Active Methodology; Immunizations in Childhood;
Vaccine Delay.
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1. INTRODUÇÃO
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1.1. Aplicação de Metodologias Ativas na Graduação e Pós-Graduação nas
Ciências da Saúde

Na situação contemporânea, o contexto de “aprender” ganha um novo
significado, uma vez que o graduado optou por uma carreira e ao concluir o curso
será um profissional, cujos os compromissos serão cobrados pela sociedade
(CORTEZ, 2007).
As gestões dos segmentos acadêmicos e dos serviços de saúde entram
em consonância quando relatam que a graduação e a pós-graduação em saúde
precisa ultrapassar objetivos que se restringem ao domínio técnico-científico
(CECCIM, 2004), alcançando estratégias de ensino-aprendizagem que
possibilitem a construção coletiva dos conhecimentos e a permanente integração
teoria-prática referenciada na realidade social concreta (FACULDADE DE
MEDICINA DE MARÍLIA, 2011), retomando a concepção de Freire que o ensino
possa ser um modificador de realidades (FREIRE, 1997).
Consequentemente, torna-se necessário romper com a postura de
transmissão de informações, na qual estudantes são considerados como
recipientes vazios, cuja única preocupação seriam recuperar informações
quando solicitados (FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA, 2011). Mas as
mudanças são lentas e pontuais, que favorecem a perpetuação de modelos
essencialmente conservadores, centrados em aparelho e sistemas orgânicos e
tecnologias; caracterizando um modelo tradicionalista baseado no paradigma
cartesiano/flexneriano,

fixado

conhecimento (CYRINO, 2004).

na

fragmentação

e

especialização

do
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Diante desse contexto, são destacadas diversas propostas de formação
e de cuidado em saúde, no serviço e na comunidade, como a utilização das
metodologias ativas de ensino e aprendizagem, constituindo como estratégia
para ultrapassar objetivos que se restringem ao domínio técnico-científico e
baseiam-se no princípio teórico da autonomia (VIEIRA, 2015), e no pressuposto
de um estudante adquirir uma característica crítica-reflexiva e construtivista
social, na tentativa de uma vez formado, modificar a realidade em questão, nesse
caso, a da saúde pública (FREIRE, 1997).
As metodologias ativas, por mais diversas que sejam, tem em comum o
fato de serem centradas nos estudantes. Fazem com que os conhecimentos
prévios destes sejam considerados de fundamental importância ao processo de
aprendizagem, através de situações-problemas, nos quais as necessidades são
provocadas, analisadas criticamente (VIEIRA, 2015) e, por fim, resultando na
reelaboração de associações e de novos conhecimentos e sentidos, com
formação de estudantes ligados a um contexto histórico e social; tornando-se
cada vez mais empregadas na formação dos profissionais de saúde (CYRINO,
2004).
“Problematização” e “Aprendizagem Baseada em Problemas” (ABP),
tradução mais usual para Problem Based Learning (PBL) são exemplos de
metodologias ativas que utilizam situações-problemas, mas não são sinônimos
(VIEIRA, 2015). O PBL e a problematização são métodos específicos, com
estrutura e procedimento próprios, e as adaptações que eventualmente são
feitas ao utilizar problemas em sala de aula não correspondem necessariamente
a um ou outro método (TSUJI, 2010). Muitas vezes os termos PBL e
problematização são utilizados de forma equivocada.
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O PBL configura-se como um método de ensino-aprendizagem criado na
década de sessenta, na Universidade McMaster, no Canadá e que visa
aproximar o aluno de graduação à prática profissional que irá exercer (MELLO,
2014). Trata-se de um processo de ensino em que o estudante adquire a
capacidade de gerenciar a autoaprendizagem. Além disso, permite a integração
das ciências básicas com a parte clínica nas graduações da área da saúde. O
PBL apresenta sete passos: 1. Apresentação do problema; 2. Identificação do
problema; 3. Tempestade de ideias; 4. Síntese da discussão; 5. Criação de
objetivos para resolver o problema; 6. Estudo individual; 7. Fechamento do
problema (TSUJI, 2010).
As metodologias ativas têm sido implicadas com sucesso também nos
contextos das Residências Médicas e Multiprofissionais de Saúde, a exemplo da
multiprofissional da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto, onde os
residentes relatam que uma das potencialidades da metodologia ativa de ensinoaprendizagem é o estímulo da autonomia que permite uma postura profissional
para resolução de conflitos e dificuldades (HONDA, 2015).
Para formar um profissional adequado a resolver as demandas cada vez
mais complexas do SUS, não basta modificar as metodologias de ensino, é
necessário a inserção precoce dos estudantes em cenários da prática
profissional com a realização de atividades educacionais que promovam o
desenvolvimento dos desempenhos, segundo contexto e critérios. Nesse
sentido, cabe ressaltar como aspectos de progressão do estudante o
desenvolvimento crescente de autonomia e domínio em relação às áreas de
competência. Essa inserção pressupõe uma estreita parceria entre a academia
e os serviços de saúde, uma vez que é pela reflexão e teorização a partir de
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situações da prática que se estabelece o processo de ensino e aprendizagem
(ALVES DA SILVA, 2010). Deve ser colocado a importância dessa parceria,
envolvendo todos os sujeitos interligados no processo para a implementação de
mudanças consistentes no perfil de um profissional autônomo, crítico-reflexivo,
capaz de construir uma aprendizagem significativa e reconstruir sua prática
(FREIRE, 1997), alinhada à política nacional em saúde para a constituição de
sujeitos compromissados com o cuidado integral (ALVES DA SILVA, 2010).
A intencionalidade da inserção dos graduandos e pós-graduandos no
mundo real do trabalho cria uma forma de organização capaz de produzir outra
cultura e outra forma de lidar com as expressões pessoais dos sujeitos, onde o
arranjo proposto é transversal, no sentido de estimular novos padrões de relação
que perpassem os trabalhadores, as equipes e os usuários, de forma a ampliar
o compromisso dos profissionais com a produção de saúde, favorecendo a troca
de informações (CECCIM, 2004).
As mudanças supracitadas, fortalecidas pelas novas diretrizes que os
cursos de saúde vêm promovendo nos últimos anos, representam avanços.
Contudo, nos colocam alguns desafios no cotidiano dos serviços de saúde,
imposto pela distância significativa entre o “preconizado” e o “realizado”. A
transformação da formação e das práticas é um desafio a ser superado em várias
instâncias, implicando mudanças paradigmáticas dos serviços, instituições de
ensino e relações interpessoais (NASCIMENTO, 2010). Desse modo,
reconhece-se a importância do emprego de metodologias ativas no processo de
educação permanente para os profissionais de saúde, como tentativa de
melhoria dos serviços públicos de saúde.
1.2. Educação Permanente Para os Profissionais de Saúde
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Desde a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil pela
Constituição Federal de 1988, dificuldades quanto ao desenvolvimento dos
serviços de saúde são casualmente postos em debate, englobando, dentre
outros assuntos, a questão da educação na saúde. Nesse contexto, em
particular, a capacitação dos profissionais tem sido uma das estratégias
adotadas com o intuito não só educacional, mas também como mudança
organizacional de melhoria global nos serviços de saúde (MOTTA, 2001).
A capacitação, no entanto, baseada ainda na Educação Continuada,
sempre enfrentou dificuldades, apesar de que o aprendizado individual tenha
ocorrido

em

alguns

casos,

este

nem

sempre

se

converteu

em

aprendizagem/mudança organizacional (BRASIL, 2009). Compete ao SUS, em
termos de lei, conforme art. 200 da Constituição Federal de 1988, “ordenar a
formação em recursos humanos na área da saúde”. Atualmente, as discussões
sobre o termo recursos humanos se configuram como inadequadas, tendo em
vista as reformulações teóricas nos processos de trabalho interdisciplinares
(CECCIM, 2009). Na saúde, propõe-se falar em Coletivos de Produção da
Saúde, pois os trabalhadores de saúde ocupam um lugar singular no SUS
(BRASIL, 2004).
Com a mudança dos contextos educativos nos últimos anos decorrente
principalmente de formulações teóricas e aplicações práticas difundidas pela
Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura e, em
virtude desse contexto de coletivos na consolidação do SUS, mudanças foram
introduzidas no campo da educação na saúde, contrastando o modelo de
"Educação Permanente em Saúde” (EPS) com os modelos vigentes até então,
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fazendo com que naquela as pessoas figurem como atores reflexivos da prática
e construtores do conhecimento e alternativas de ação (FREIRE, 1997),
avaliando a integralidade e não priorizando a fragmentação, constituindo-se de
metodologias ativas de aprendizagem. Este novo modelo instituído em 2004 pelo
Ministério da Saúde (MS), por meio da portaria nº. 198, conhecida como Política
Nacional de Educação Permanente em Saúde supõe inverter a lógica do
processo, que segundo este órgão deve “incorporar o ensino e o aprendizado à
vida cotidiana das organizações e às práticas sociais e laborais, no contexto real
em que ocorrem, modificando substancialmente estratégias educativas, a partir
da prática como fonte de conhecimentos” (BRASIL, 2009).
Apesar de recente, estudos e relatos de experiências bem-sucedidas com
a EPS já começam a aparecer no país, como são os casos do município de
Campinas-SP (RIBEIRO, 2009) e no Estado do Paraná (BLUM, 2007), onde
estudos revelam resultados positivos: “A EPS contribuiu para a solução de vários
entraves gerenciais, mas especialmente fortaleceu a função de gestor local com
foco na gestão do cuidado” (RIBEIRO, 2009).
Desse modo, é importante frisar que o modelo assistencial do SUS, tem
como base a Atenção Básica na Saúde (ABS), o que torna relevante o estudo
da EPS nesse contexto, uma vez que está direcionada no indivíduo e na
coletividade, considerando-os como sujeitos de atenção, sobre os quais se deve
ter pleno conhecimento dos problemas, exigindo uma nova abordagem
multiprofissional para os profissionais de saúde (HEIMMAN, 2005).
Na implementação da Política de Educação em Saúde, a articulação entre
as Instituições de Ensino Superior (IES) e os Serviços de Saúde (SS)
potencializa as respostas das demandas da população brasileira, mediante a
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formação de recursos humanos, produção do conhecimento e prestação dos
serviços com vistas ao fortalecimento do SUS (CELEDÔNIO, 2012).
Dentre os desafios para a articulação IES-SS, destaca-se a dificuldade
das IES identificarem e acolherem as demandas específicas das microrregiões.
Um exemplo de demanda específica seria a imunização infantil, constatada pela
presença do atraso vacinal em crianças, decorrentes da desinformação e de
falsas contraindicações, tão comuns na cultura popular.
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1.3. Imunizações em Crianças – A falha do ensino e a propagação das
falsas contraindicações

O objetivo primordial da vacinação é induzir uma proteção de longa
duração. Diante de um novo desafio antigênico – no caso, encontro com o agente
infeccioso selvagem -, o sistema imune age de maneira mais rápida e mais
efetiva no controle dessa infecção (SIEGRIST, 2008).
Os calendários vacinais são elaborados com base em três aspectos
importantes: a situação epidemiológica das doenças imunopreviníveis, que
norteia a escolha e a melhor idade para aplicação dos imunobiológicos; o
conhecimento da resposta imunológica, que orienta o momento adequado de
aplicação das vacinas; e a operacionalidade – o calendário vacinal deve ser de
fácil cumprimento e compreensão, e os produtos indicados, aplicados no menor
número de visitas possível (FINE, 2008). O MS realiza a elaboração de
calendários vacinais, inseridos dentro do Programa Nacional de Imunizações,
constantemente atualizado e considerado como um dos melhores do mundo pela
Organização Mundial de Saúde, que abrangem todas as faixas etárias (crianças,
adolescentes, adultos e idosos), acessíveis pelo portal www.saude.gov.br
(BRASIL, 2011). O calendário vacinal
Tratar com descuido o calendário básico da vacinação de crianças pode
causar diversos agravos, que podem se reverter em graves problemas de saúde
pública (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2015), aumentando o risco
tanto de infantes quanto da família de adquirir doenças imunopreviníveis
(SILVEIRA, 2007), e torna real o risco de surgirem epidemias na comunidade
(CHERRY, 2012). Considera que a criança está em atraso vacinal quando ela já
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se encontra numa idade posterior preconizada pelo calendário vacinal de um
país ou de uma sociedade (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2015).
Em pleno século XXI, mesmo com a informação disponível vinte e quatro horas
seja por meio das mídias tradicionais ou pela web; é praxe, o atraso do
calendário

vacinal

infantil

por

causa

de

mitos

populares

e

falsas

contraindicações, muitas vezes reforçadas pelos próprios profissionais de saúde,
sejam da ABS ou da rede privada.
Um estudo realizado pela Universidade de Adelaide, Austrália, com um
grupo de médicos e enfermeiros especialistas em Emergência revelou que a
maioria dos participantes não conseguem determinar um verdadeiro efeito
adverso de uma vacina em criança, assim como outros tópicos relacionados às
imunizações. O mesmo estudo conclui que se trata de uma situação preocupante
e, que os próprios profissionais envolvidos consideram de extrema importância
uma capacitação sobre o tema (PARRELLA, 2013).
O emprego de Metodologias Ativas como forma de fazer Educação
Permanente já vem sendo experimentada na temática de Imunizações,
revelando resultados de melhora da cobertura vacinal. A análise pós intervenção
com Agentes Comunitários de Saúde (ACS) de uma Unidade Básica de Saúde,
no município de Caucaia, mostrou melhorias na qualidade da assistência
prestada pelos ACS, traduzindo em redução do percentual de crianças em atraso
vacinal (MESQUITA, 2014).
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1.4. Justificativa

O atraso no calendário de imunizações em crianças é frequente,
apresentando causa multifatorial, como por exemplo: falta de uma educação em
saúde para a comunidade, superstições e a sabedoria popular, falha no ensino
das imunizações nas graduações dos cursos de saúde e falta de Educação
Permanente direcionada aos profissionais atuantes na imunização (MESQUITA,
2014).
Consequências graves podem derivar do atraso vacinal, desde o
agravamento da saúde individual, como do coletivo, tal como já presenciado nos
últimos anos o ressurgimento de doenças consideradas erradicadas na
população infantil, como a coqueluche e o sarampo. A recidiva destas doenças
ocasionam gastos desnecessários em segmentos que poderiam ter sido
evitados com melhora na gestão e logística das imunoprevenções.
Com base nessas informações, o presente trabalho justifica-se pela
necessidade da criação e execução de um Minicurso em Imunizações da
Infância: Mitos e Verdades direcionado para a Educação Permanente de
profissionais de saúde vinculados à 4ª Unidade Regional de Saúde Pública do
Rio Grande do Norte (4ªURSAP) e de graduandos de Medicina.
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2. OBJETIVOS
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2.1. Objetivo Geral

Construir um minicurso através de metodologias ativass sob a temática
"Imunizações da Infância: Mitos e Verdades", direcionado para a Educação
Permanente de profissionais de saúde vinculados à ABS da 4ª Unidade Regional
de Saúde Pública do Rio Grande do Norte e graduandos de Medicina da Escola
Multicampi de Ciências Médicas (EMCM) da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte (UFRN).

2.2. Objetivos Específicos



Confeccionar material didático para aplicação no minicurso, incluindo:
cartilhas, manual do docente e apostila virtual.



Ministrar o minicurso "Imunização da Infância: Mitos e Verdades", para
profissionais de saúde vinculados à ABS da 4ª URSAP-RN e graduandos
de Medicina da EMCM - UFRN.



Avaliar a percepção dos estudantes sobre o minicurso, sob as
perspectivas da auto avaliação.
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3. MÉTODOS
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3.1. Aspectos éticos

O projeto de Mestrado tem como produto a criação de um minicurso em
“Imunizações da Infância: Mitos e Verdades” para a avaliação do grau de
satisfação dos inscritos quanto ao serviço oferecido. Não foram coletados dados
referentes a indivíduos.
A Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº510/16 relata que projetos
que visam pesquisar o aprofundamento teórico de situações que emergem
espontânea e contingencialmente na prática profissional, desde que não revelem
dados que possam identificar o sujeito, não necessitam ser submetidos a Comitê
de Ética e Pesquisa.
De acordo com o que já foi descrito acima, o trabalho não foi submetido
ao Comitê de Ética e Pesquisa, não ferindo com os preceitos éticos, legais e
jurídicos vigentes no Brasil.

3.2. Elaboração do material didático do minicurso

Após levantamento bibliográfico dos textos especializados, foram
elaborados os materiais didáticos, que incluiu: uma apostila virtual contendo
textos para estudo individual; uma cartilha a ser utilizada pelos estudantes na
educação em saúde relacionada à imunização infantil; um manual do docente,
contendo a ementa, objetivos de aprendizagem, cronograma e problemas (dois)
utilizados no minicurso.
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3.3. Execução do minicurso

Para a primeira aplicação do minicurso, contendo carga horária de 40
horas, no período de 30/09 a 14/10 de 2016, foram ofertadas 40 vagas, sendo
20 vagas para profissionais de saúde que atuam na ABS da 4ªURSAP-RN e 20
destinadas a graduandos de Medicina da EMCM-UFRN a partir do 3º período.
Para os profissionais, eles deviam estar inseridos na Atenção Básica dos
municípios da 4ª URSAP-RN, havendo interesse apenas dos que eram lotados
em Caicó e Jucurutu, pois as Secretarias Municipais de Saúde da região só
comunicou aos profissionais após o minicurso ter sido concluído.
O critério de seleção dos graduandos é que eles deviam ter concluído os
módulos de Mecanismos de Agressão e Defesa; e Nascimento, Crescimento e
Desenvolvimento.
Os inscritos foram divididos de forma aleatória em três pequenos grupos,
de 8 à 10 integrantes em cada, para desenvolvimento das sessões tutoriais,
sendo cada grupo comandado por um tutor.
O minicurso foi realizado em três encontros presenciais, onde foram
trabalhados dois problemas. Entre cada encontro, os participantes do minicurso
tinham entre 16 a 18 horas de horário protegido para estudo dos problemas.
Para cada problema foi necessário duas sessões tutoriais, uma para
abertura e outra para fechamento, contendo um espaço para estudo entre as
duas sessões presenciais. O PBL foi executado conforme os setes passos
definidos por Tsuji (2010) e descrito abaixo:

Primeira Sessão Tutorial: Abertura do Problema
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1º Passo - Leitura do problema (em voz alta) e identificação e
esclarecimento de termos desconhecidos;
2º Passo - Identificação dos problemas propostos pelo enunciado;
3º Passo - Formulação de hipóteses explicativas para os problemas
identificados no passo anterior (os alunos se utilizam nesta fase dos
conhecimentos prévios de que dispõem sobre o assunto)
4º Passo - Síntese das hipóteses
5º Passo - Elaboração dos objetivos de aprendizado (trata-se da
identificação do que o aluno deverá estudar para aprofundar os conhecimentos
incompletos formulados nas hipóteses explicativas).

Sessão Extra -Tutorial
6º Passo - Estudo Individual.
Entre as sessões de abertura e a de fechamento de cada Problema/Caso,
haverá um espaço de tempo reservado pra que os alunos busquem atingir os
objetivos de aprendizado definidos na primeira sessão tutorial.

Segunda Sessão Tutorial: Fechamento do Problema
7º Passo - Os alunos retomarão a discussão do problema, trazendo as
informações novas para a conclusão do Problema. Nesta sessão, os tutores
devem atentar-se as fontes de conhecimento trazidas pelos alunos.

3.4. Avaliação do minicurso
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Ao final do minicurso foi aplicado um instrumento (Apêndice 1) aos
estudantes, com a finalidade de mensurar a satisfação destes como o minicurso
no que tange à auto avaliação.
O instrumento contendo 8 itens, com mecanismo de resposta baseada na
escala Likert (BEST, 1970), tendo as opções: 1 (discordo totalmente), 2 (discordo
parcialmente), 3 (neutro), 4 (concordo parcialmente), 5 (concordo totalmente) e
Não Sei Responder (NSR), no qual avaliaram cada questão de acordo com seu
grau de concordância.
As respostas foram analisadas quantitativamente e submetidas à análise
de medidas de tendência central, incluindo: média e desvio-padrão, além de suas
frequências absolutas individuais para cada item avaliado.
Com base nos valores das médias aritméticas, cada item foi categorizado
em: Ruim (< 2,0 pontos), Regular (entre 2,0 e 3,9 pontos) e Bom (≥ 4,0 pontos).
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4. RESULTADOS
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4.1. Produtos

4.1.1. Manual docente
O Manual docente (para mais detalhes ver Apêndice 2) foi o principal
instrumento norteador do minicurso, intitulado "Imunizações na Infância: Mitos e
Verdades", sendo constituído por ementa, objetivo geral, cronograma e
problemas com os objetivos de aprendizagem.
A Ementa: Mecanismo de ação e os constituintes da imunidade adquirida;
calendário básico de vacinação do Ministério da Saúde; tipos de vacinas e suas
vias de aplicação; contraindicações e os intervalos de aplicação das vacinas
frente a situações especiais (uso de corticoides, transplantes, uso de
imunoglobulinas e transfusão sanguínea); esquemas de doses e seus intervalos;
meios de aplicação; indicações, contraindicações e efeitos adversos das
vacinas.
Os Objetivos Gerais: Possibilitar aos inscritos aumentar o conhecimento
sobre imunizações na infância, através de um estudo crítico-reflexivo, permitindo
atuarem como multiplicadores da importância de manter o calendário vacinal em
dia e desmistificando as falsas contraindicações ainda comuns na população e
no serviço de saúde.
O Cronograma: O cronograma do minicurso está apresentado no quadro
1.
Problemas: Foram trabalhados nos encontros presenciais do minicurso,
estando apresentados nos quadros 2 e 3, com seus respectivos objetivos
educacionais.
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Quadro 1. Cronograma do Minicurso.

2ªF
26/09

3ªF
27/09

SEMANA PADRÃO
4ªF
28/09

5ªF
29/09

2ª

03/10
FERIADO

04/10
Protegido

05/10
Protegido

06/10
Protegido

3ª

10/10
Protegido

11/10
Protegido

12/10
Protegido

13/10
Protegido

SEMANA
1ª

6ªF
30/09
Apresentação
do curso;
Abertura P1
07/10
Fechamento
P1;
Abertura P2
14/10
Fechamento
P2;
Teoria 1;
Autoavaliação

Quadro 2. Problema 1: Prevenir é melhor que remediar.

Problema 1
“Prevenir é melhor que remediar”.
Amanda, três anos, é encaminhada para o ambulatório de pediatria
para avaliação de uma infecção de vias aéreas superiores (IVAS). Durante a
consulta, a pediatra Maria de Lurdes verifica que o cartão vacinal da criança
está desatualizado, faltando às vacinas de 15 meses.
Ao ser indagada sobre o motivo do atraso vacinal, a mãe de Amanda
responde que a filha estava resfriada na época, inclusive com febre de 37,8º
C e fez um curso de prednisolona por 5 dias, resolvendo adiar a imunização,
pois segundo a equipe do posto de saúde, a vacina agravaria seu estado, e o
fato da criança está tendo febre e usando corticoide contra indicava a
vacinação.
Maria de Lurdes diz que é o quadro descrito pela mãe não seria motivo
para adiar a vacinação. Ainda explica que as vacinas são extremamente
importantes para que Amanda desenvolva a imunidade de forma adequada.
Objetivo Educacional: 1. Compreender o mecanismo de ação e os
constituintes da imunidade adquirida, relacionando-a com a imunização; 2.
Conhecer o calendário básico de vacinação do SUS; 3. Conhecer os tipos de
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vacinas e suas vias de aplicação; 4. Conhecer as verdadeiras contraindicações
e os intervalos de aplicação das vacinas frente a situações especiais (uso de
corticoides, transplantes, uso de imunoglobulinas e transfusão sanguínea).

Quadro 3. Problema 2: As mil e uma vacinas.

PROBLEMA 2
“As mil e uma vacinas”.
Saionara, médica pediatra, chega a casa após um dia de plantão e se
depara com inúmeras mensagens de várias mães de paciente:
“Bom dia doutora, minha filha Angélica tem alergia ao ovo, qual
vacina ela não pode tomar? Ela pode morrer se for vacinada?”
“Bom dia, quem fala é Patrícia, mãe de Bárbara. Ela tomou as vacinas
de dois meses hoje e está tendo febre. Chegou a ficar toda molinha sem
reatividade nenhuma. Qual será a que deu essa reação? Precisa mudar para
outro tipo? O que eu posso fazer ou posso dar algum remédio? Estou muito
desesperada.”
“Doutora Saionara, Henrique, ao tomar a segunda dose da rotavírus,
vomitou. A técnica disse que não poderia fazer novamente. Isso procede?”
“Boa tarde. Minha filha Ana Bolena falou que essa semana começa a
campanha na escola da vacina HPV. Qual a finalidade dela? Minha outra filha
de 16 anos pode tomar? Eu posso também? Quantas doses devem ser
tomadas? Existe reação?”
E ao deslizar os dedos no celular, visualiza cada vez mais mensagens
sobre todo tipo de vacina. “Meu Deus, isso daria um livro As mil e uma
vacinas”. – suspira a médica.
Objetivo Educacional: 1. Conhecer os esquemas de doses e seus intervalos,
meios de aplicação, indicações, contraindicações e efeitos adversos das
vacinas presentes no PNI.

4.1.2. Cartilha
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Também foi criada uma cartilha (Apêndice 2) em parceria com o setor de
Tecnologia e Informação da EMCM que teve intenção de fornecer um material
com uma linguagem clara e didática, aos profissionais da rede e à população. O
material aborda as verdadeiras contraindicações da vacinação em crianças e
será utilizado, em breve, pela rede de saúde pública.

4.1.3. Apostila virtual
Além do minicurso, foi elaborada uma apostila virtual (Apêndice 3) que
utilizou as principais referência em imunizações do Brasil, como o Programa
Nacional de Imunizações 2015/2016 do Ministério da Saúde, para servir de uma
alternativa bibliográfica caso os participantes não tivessem tempo hábil ou
horário protegido para fazer a pesquisa e, assim, não comprometer o processo
de aprendizado destes.
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4.2. O minicurso na prática

Das 40 vagas inicialmente ofertadas, apenas 28 foram preenchidas,
sendo 9 profissionais de saúde e 19 graduandos da Medicina.
Para as sessões tutoriais, a composição das turmas foi organizada de
forma aleatória, que resultou em 1/3 dos profissionais da rede de saúde e 2/3 de
estudantes da graduação da EMCM. Tal distribuição permitiu criar uma dinâmica
mais produtiva, havendo o referencial teórico dos estudantes que iam ao
encontro ou desencontro da vida prática e experiências dos profissionais.
No primeiro dia do curso apenas 16 inscritos compareceram, 7
profissionais e 9 graduandos. Nos três encontros programados, houve uma
progressiva redução do número de participantes, com 14 participantes no
segundo dia (3 profissionais e 11 graduandos) e, 13 no último (2 profissionais e
11 graduandos). Quanto aos profissionais de saúde, a redução pode ser
explicada pelos vínculos trabalhistas que possuem. Segundo Schmoeller (2011),
é comum que médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde tenham mais
de um emprego, com jornadas de trabalho que chegam ou ultrapassam as
sessenta horas semanais, desmotivando os da continuidade dos estudos devido
o desgaste físico e emocional dos profissionais de saúde (SCHMOELLER,
2011). Quanto aos graduandos, pode ser reflexo da alta taxa de participação em
atividades extracurriculares prévias na EMCM, tendo já dificuldade em conciliar
com o currículo da graduação.
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4.3. Avaliação do minicurso

O instrumento foi respondido por 13 (46%) participantes dos 28 inscritos,
aplicado ao final do último encontro. Os demais inscritos não concluíram o curso.

4.3.1. Avaliação da metodologia empregada no minicurso
No instrumento, fez-se uma auto avaliação sobre o aprendizado deles
durante minicurso. Foram avaliados oito quesitos, com as respectivas médias,
na tabela 1

Tabela 1. Média, desvio-padrão e categoria obtida nas questões referentes ao
Auto aprendizado.
TOTAL n=13
Itens do Questionário

Frequência
1 2 3 4 5 NSR

1. Eu possuía os conhecimentos necessários
para acompanhar o curso?
2. Eu executei o estudo individual de forma
satisfatória?
3. Eu li as bibliografias sugeridas?
4. Eu fui assíduo e pontual nas aulas do
minicurso?
5. Eu participei das atividades das aulas e
discussão em sala de aula?
6. Eu dediquei o esforço necessário ao
cumprimento do objetivos de aprendizagem dos
problemas?
7. Eu considero que cumpri integralmente os
objetivos de aprendizagem propostos pelos
problemas?
8. Eu estou satisfeito com o que aprendi no
minicurso?

Média DP Categoria

0 0 4 4 5

0

4,1

±0,9

Bom

0 0 3 3 7

0

4,4

±0,8

Bom

0 0 0 6 7

0

4,6

±0,5

Bom

0 0 2 4 6

1

4,4

±0,8

Bom

0 0 1 3 9

0

4,6

±0,6

Bom

0 0 4 6 3

0

4

±0,8

Bom

0 0 1 7 5

0

4,4

±0,6

Bom

0 0 0 4 9

0

4,7

±0,5

Bom

Os participantes julgaram ter Bom conhecimento prévio para acompanhar
o minicurso. Este conhecimento sob a temática de imunizações na infância que
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se tornou um recurso fundamental para as excelentes chuvas de ideias, o passo
3 do PBL (TSUJI, 2010) nas aberturas do problemas.
Os estudantes do Minicurso ao serem perguntados sobre o cumprimento
do estudo individual, a resposta foi categorizada como Bom. Uma vez que os
estudantes tenham posse dos objetivos de aprendizagem, eles devem partir para
a etapa de estudo individual (BARROWS, 1980). O tempo de horário protegido
do minicurso foi essencial para o cumprimento do passo 6 do PBL.
A pergunta sobre a leitura da bibliografia sugerida foi categorizada como
Bom. A grade curricular deve incluir espaços para a realização desta etapa e a
escola médica deve garantir o acesso a bibliografias variadas. Faz parte da
metodologia ativa de ensino-aprendizagem tornar os estudantes aptos à
pesquisa bibliográfica qualificada (BARROWS, 1980).
Os inscritos concordaram que foram assíduos e pontuais nos encontros
presenciais, conforme constatado pelo resultado Bom. Essa assuidade é
importante para interação com os demais estudantes do grupo tutorial e
estabelecerem elo de ligação entre o conhecimento prévio com o novo
(FERNANDES, 2015). Este fato junto com o conhecimento prévio e o estudo
individual para o fechamento dos problemas repercutiram na percepção do bom
desempenho dos participantes nas discussões dos problemas.
Quando perguntado se os participantes dedicaram o esforço necessário
ao cumprimento dos objetivos, o resultado obtido foi categorizado como Bom.
Os alunos julgaram que o esforço que fizeram foi o suficiente para o fechamento
dos objetivos. Pode ser reflexo da temática do PBL, o qual desenvolve o
pensamento crítico-reflexivo no aluno sobre sua aprendizagem (TOMAZ, 2001).
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Quando perguntado sob o cumprimento dos objetivos e a satisfação no
ganho cognitivo, os resultados foram categorizados como Bom. Significa que de
forma geral apresentaram ganho de aprendizado e que o minicurso atingiu o
objetivo proposto. Esse resultado deve sua maior parte a própria metodologia
PBL. O protagonismo dos estudantes no processo de aprendizagem é um
importante fator motivacional, levando a busca ativa do conhecimento e gerando
um aprendizado mais eficaz (RIBEIRO, 2012). Além disso, o PBL favorece o
desenvolvimento de habilidades de comunicação para trabalho em pequenos
grupos, exposição de ideias, capacidade de argumentação e crítica (HONDA,
2015).
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5. APLICAÇÕES PRÁTICAS NA FORMAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DE SAÚDE
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O projeto conseguiu alcançar o objetivo proposto que era a elaboração de
minicurso em Educação Permanente sobre Imunizações da Infância para
profissionais de saúde da ABS da 4ªURSAP-RN e graduandos de Medicina da
EMCM.
Sob metodologia ativa de ensino-aprendizagem, com o uso do PBL,
objetivamos desenvolver um pensamento crítico-reflexivo sobre o processo de
ensino sobre vacinas e calendário vacinal na graduação, assim como na prática
diária dos profissionais envolvidos na rede pública de saúde, favorecendo a
sistematização da prática em Educação Permanente.
O minicurso permitiu que os graduandos de Medicina da EMCM, através
da mesma metodologia empregada na graduação, identificasse as lacunas
existentes sobre a temática das vacinas depois de terem concluído os módulos
de Mecanismos de Agressão e Defesa no 2º Período e, Nascimento,
Crescimento e Desenvolvimento no 3º Período.
Durante os encontros tutoriais, ficou perceptível o quanto a temática de
Imunizações ainda é aplicada de forma superficial na graduação, não permitindo
um

aprofundamento

em

questões

básicas

como

as

verdadeiras

contraindicações, situações especiais em que deve ser adiada a vacinação, os
principais efeitos colaterais das vacinas do Programa Nacional de Imunizações
de 2016 (Ministério de Saúde, 2016), que são essenciais para a formação de um
médico generalista.
A adoção do PBL no minicurso, com formação de pequenos grupos
compostos de profissionais e graduandos, permitiram aos inscritos a elencar
problemas sobre vacinas na infância de forma contextualizada, como algo que
tivesse relevância para seu aprendizado e cotidiano. Essa diversidade também
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gerou uma dinâmica de fluxo de informações onde conceitos teóricos básicos
como Imunologia vindo dos graduandos se complementavam com a vivência
prática dos profissionais da Atenção Básica sobre vacinação em crianças e as
dúvidas que ouviam por parte dos familiares.
Acima de tudo, todos os inscritos identificaram no final do minicurso um
ganho de aprendizado significativo (de um assunto que se julgava até então
bastantes debatido) onde não era só saber mais, mas como o conhecimento
adquirido poderia torna-lo um agente transformador (FREIRE, 1997) tanto para
outros profissionais como para a população, desmitificando os mitos que ainda
influenciam bastante no atraso vacinal na nossa realidade local.
De acordo com o que já foi exposto e pela boa avaliação, pretende-se que
o minicurso em Imunizações na Infância seja administrado semestralmente,
permitindo participação de outros estudantes que se encontram, atualmente, no
terceiro período em diante do curso de Medicina; estudantes dos demais cursos
da área de saúde; e profissionais de saúde, não somente da 4ª URSAP, mas
para os municípios da região do Trairí; garantindo a formação de mais agentes
transformadores do contexto local e, que, em longo prazo, haja uma menor
incidência de atraso nos calendários vacinais das crianças por falsas
contraindicações, reduzindo o ressurgimento de doenças erradicadas e
imunopreviníveis, ajudando a melhorar os indicadores de saúde infantil. Também
em curto prazo, a cartilha alertando sobre as verdadeiras contraindicações
criadas pelo minicurso será distribuída para a população como um papel
educativo.
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Como tentativa de reverter a baixa participação dos profissionais de
saúde, o minicurso poderá ser realizado em períodos de menor demanda na
rede pública de saúde.
A médio prazo, está sendo formulada a proposta de formatar outras
temáticas de problemas de saúde contextualizados (Transição Alimentar na
Infância, por exemplo) sob a mesma metodologia em PBL e com grupos mistos
de estudantes e profissionais de saúde, uma demanda que surgiu dos próprios
inscritos do minicurso de Imunizações.
Em longo prazo, adotar metodologias ativas com formação de pequenos
grupos com estudantes do 5º e 6º ano de medicina e dos outros cursos de saúde
envolvidos em estágio na rede de saúde como alternativa as discussões de caso
clínico e seminários internato, permitindo uma aprendizagem de forma
interdisciplinar e contextualizada sobre os principais agravos de saúde pública
vivenciados por eles. Também se espera a medida que o minicurso vai
ocorrendo ao longo do tempo, mais profissionais de saúde participem e,
consequentemente, atuem como multiplicadores para desmitificar as falsas
contraindicações correntes na sociedade local, reduzindo os casos de atraso
vacinal em crianças nas regiões do Seridó e do Trairí.
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APÊNDICES

Apêndice 1. Instrumento de auto-avaliação.
Questão
1. Eu possuía os conhecimentos necessários para acompanhar o
minicurso?
2. Eu fui assíduo e pontual nas aulas do minicurso?
3. Eu participei das atividades das aulas e discussão em sala de
aula?
4. Eu executei o estudo individual de forma satisfatória?
5. Eu li as bibliografias sugeridas?
6. Eu dediquei o esforço necessário ao cumprimento do objetivos
de aprendizagem dos problemas?
7. Eu considero que cumpri integralmente os objetivos de
aprendizagem propostos pelos problemas?
8. Eu estou satisfeito com o que aprendi no minicurso?

Resposta
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Apêndice 2. Cartilha sobre as verdadeiras contraindicações na infância.
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Apêndice 3. Manual do Minicurso Imunizações na Infância para docente.
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APRESENTAÇÃO
Caros Docentes,
A temática de “Imunizações na Infância” será trabalhada em 01 (um) módulo: Eixo
Tutorial.
O módulo referente às Imunizações na Infância possui uma carga horária de 40h.
A temática do minicurso tem duração de 02 (duas) semanas, com início em 30 de setembro
e encerramento em 14 de outubro de 2016. No que tange à avaliação, o minicurso terá os seus
critérios e instrumentos avaliativos. Esses aspectos serão detalhados na seção referente à avaliação.
Leiam com atenção e observem em quais atividades, dias e horários você está alocado.
Contamos com a colaboração de todos!
1. EMENTA
Mecanismo de ação e os constituintes da imunidade adquirida. Calendário básico de
vacinação do Ministério da Saúde. Tipos de vacinas e suas vias de aplicação. Contraindicações e os
intervalos de aplicação das vacinas frente a situações especiais (uso de corticoides, transplantes, uso
de imunoglobulinas e transfusão sanguínea). Esquemas de doses e seus intervalos, meios de
aplicação, indicações, contraindicações e efeitos adversos das vacinas.
2. OBJETIVOS
2.1. OBJETIVO GERAL
A temática de “Imunizações na Infância: Mitos e Verdades” tem como objetivo possibilitar
aos estudantes aprimorar o conhecimento sobre imunizações na infância, a fim de reduzir os casos
de atraso/adiamento vacinais que ocorrem a partir de falsas.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Compreender o mecanismo de ação e os constituintes da imunidade adquirida,
relacionando-a com a imunização. Conhecer o calendário básico de vacinação do Sistema Único de
Saúde (SUS). Conhecer os tipos de vacinas e suas vias de aplicação. Conhecer as verdadeiras
contraindicações e os intervalos de aplicação das vacinas frente a situações especiais (uso de
corticoides, transplantes, uso de imunoglobulinas e transfusão sanguínea). Conhecer os esquemas
de doses e seus intervalos, meios de aplicação, indicações, contraindicações e efeitos adversos das
vacinas presentes no Programa Nacional de Imunizações (PNI). Conhecer as novas vacinas
disponíveis no mercado que não ainda não fazem parte do calendário do PNI.
3. ESTRATÉGIAS DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS
3.1. EIXO TUTORIAL
O eixo tutorial consiste de um momento semanal dedicado às sessões tutoriais e um
momento no curso dedicado à teoria.
Para as sessões tutoriais, a turma será dividida em pequenos grupos, contendo de 8 a 10
alunos, acompanhado do tutor. A composição das turmas será preferencialmente mantida até o
termino do módulo.
Em cada sessão, o tutor definirá um aluno para ser o coordenador e outro para ser o
secretário. O coordenador terá a responsabilidade de organizar a discussão do problema, controlar o
tempo e estimular a participação de todos outros alunos. O secretário será responsável por registrar
e sintetizar pontos relevantes do debate, durante a sessão.
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Cada problema será discutido ocupando o espaço de duas sessões tutorias, uma para
abertura e outra sessão para o fechamento, segundo apresentado a seguir e baseado nos sete passos
do PBL (Problem Based Learning):
Primeira Sessão Tutorial: Abertura do Problema: Após a nomeação do Coordenador e do
Secretário da sessão tutorial, iniciam-se os sete passos do PBL. Nesta primeira sessão, a de abertura
do problema, a sessão se encerra após a conclusão do passo 5.
1. Leitura do Problema (em voz alta) e identificação e esclarecimento de termos
desconhecidos;
2. Identificação dos problemas propostos pelo enunciado;
3. Formulação de hipóteses explicativas para os problemas identificados no passo anterior
(os alunos se utilizam nesta fase dos conhecimentos prévios de que dispõem sobre o assunto);
4. Resumo das hipóteses;
5. Formulação dos objetivos de aprendizado (trata-se da identificação do que o aluno deverá
estudar para aprofundar os conhecimentos incompletos formulados nas hipóteses explicativas).
Estudo Individual: Entre as sessões de abertura e a de fechamento de cada Problema/Caso,
haverá um espaço de tempo reservado pra que os alunos busquem atingir os objetivos de aprendizado
definidos na primeira sessão tutorial. Nesta etapa, será constantemente incentivada a leitura e
interpretação de textos e pesquisa na internet. Esta etapa corresponde ao passo 6 do PBL.
6. Estudo individual dos assuntos levantados nos objetivos de aprendizado.
Segunda Sessão Tutorial: Fechamento do Problema: Na segunda sessão, a de fechamento
do Problema, mantidos o coordenador e secretário da sessão de abertura, os alunos retomarão a
discussão do problema, trazendo as informações novas para a conclusão do Problema. Nesta sessão,
os tutores devem atentar-se as fontes de conhecimento trazidas pelos alunos. Esta etapa corresponde
ao passo 7 do PBL.
7. Retorno ao grupo tutorial para rediscussão do problema frente aos novos conhecimentos
adquiridos na fase de estudo anterior.
O momento de teoria tem por objetivo complementar o aprendizado dos alunos referentes
aos temas de maior complexidade ou que necessitam de reforço teórico para fixação. Esta atividade
poderá ser desenvolvida nas modalidades de palestras, mesas redondas, seminários, discussões
temáticas, entre outras, favorecendo o exercício coletivo e colaborativo dos alunos, priorizando o
uso de metodologias ativas de aprendizagem.
4. AVALIAÇÃO E APROVAÇÃO
A avaliação do curso de Imunizações na Infância será composta por 01 (uma) avaliação
formativa previamente planejada e agendada para o dia 14 de outubro de 2016.
Os estudantes serão considerados aprovados caso preencham os dois critérios a seguir:
1. Frequência maior ou igual a 75% nos encontros presenciais das tutorias e;
2. Preenchimento da avaliação formativa.
5. ATIVIDADES DO CURSO
5.1. APRESENTAÇÃO DO CURSO:
Objetivo:
1. Conhecer a organização do curso referente à temática de Imunizações na Infância.
5.2. PROBLEMA 1: Prevenir é melhor que remediar
Amanda, três anos, é encaminhada para o ambulatório de pediatria para avaliação de uma
infecção de vias aéreas superiores (IVAS). Durante a consulta, a pediatra Maria de Lurdes verifica
que o cartão vacinal da criança está desatualizado, faltando às vacinas de 15 meses.
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Ao ser indagada sobre o motivo do atraso vacinal, a mãe de Amanda responde que a filha
estava resfriada na época, inclusive com febre de 37,8º C e fez um curso de prednisolona por 5 dias,
resolvendo adiar a imunização, pois segundo a equipe do posto de saúde, a vacina agravaria seu
estado, e o fato da criança está tendo febre e usando corticoide contra indicava a vacinação.
Maria de Lurdes diz que é o quadro descrito pela mãe não seria motivo para adiar a
vacinação. Ainda explica que as vacinas são extremamente importantes para que Amanda
desenvolva a imunidade de forma adequada.
TERMOS DESCONHECIDOS
Prednisolona - Corticoide.
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1. Compreender o mecanismo de ação e os constituintes da imunidade adquirida,
relacionando-a com a imunização.
2. Conhecer o calendário básico de vacinação do SUS.
3. Conhecer os tipos de vacinas e suas vias de aplicação.
4. Conhecer as verdadeiras contraindicações e os intervalos de aplicação das vacinas frente
a situações especiais (uso de corticoides, transplantes, uso de imunoglobulinas e transfusão
sanguínea)
INTERVENÇÕES
Que tipo de imunidade à vacina promoverá no desenvolvimento do sistema imunológico
de Amanda? Como isso ocorrerá? Quais são componentes envolvidos na imunidade adquirida?
Segundo a pediatra, Amanda tinha doses atrasadas de vacinação. Existe época prédeterminada para cada vacina? Quais as vacinas compõem o calendário do Ministério da Saúde
2015/2016?
A pediatra falou que as contraindicações dadas à mãe de Amanda não justificam o atraso
vacinal. Quais são as verdadeiras contraindicações das imunizações? O uso de corticoide sempre
necessita fazer um adiantamento da vacina? Quando e como a postergação está indicada? Existem
outras situações que necessitam de modificações no esquema vacinal?
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Manual do Ministério da Saúde – PNI 2015/2016
Abbas, A.K. Imunologia Básica; Abbas, A.k. Imunologia celular e molecular. 8ª Edição/2015.
Editora Elsevier.
5.3. PROBLEMA 2: “As mil e uma vacinas.”
Saionara, médica pediatra, chega a casa após um dia de plantão e se depara com inúmeras
mensagens de várias mães de paciente:
“Bom dia doutora, minha filha Angélica tem alergia ao ovo, qual vacina ela não pode
tomar? Ela pode morrer se for vacinada?”
“Bom dia, quem fala é Patrícia, mãe de Bárbara. Ela tomou as vacinas de dois meses hoje
e está tendo febre. Chegou a ficar toda molinha sem reatividade nenhuma. Qual será a que deu essa
reação? Precisa mudar para outro tipo? O que eu posso fazer ou posso dar algum remédio? Estou
muito desesperada.”
“Doutora Saionara, Henrique, ao tomar a segunda dose da rotavírus, vomitou. A técnica
disse que não poderia fazer novamente. Isso procede?”
“Boa tarde. Minha filha Ana Bolena falou que essa semana começa a campanha na escola
da vacina HPV. Qual a finalidade dela? Minha outra filha de 16 anos pode tomar? Eu posso também?
Quantas doses devem ser tomadas? Existe reação?”
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E ao deslizar os dedos no celular, visualiza cada vez mais mensagens sobre todo tipo de
vacina. “Meu Deus, isso daria um livro As mil e uma vacinas”. – suspira a médica.
TERMOS DESCONHECIDOS
Não há.
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1. Conhecer os esquemas de doses e seus intervalos, meios de aplicação, indicações,
contraindicações e efeitos adversos das vacinas presentes no PNI.
INTERVENÇÕES
A pediatra se depara com inúmeras perguntas sobre diversas vacinas. Como são feitas as
doses de cada vacina? O esquema é o mesmo para todas? Quais são as indicações e as
contraindicações de cada uma? E os efeitos adversos?
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Manual do Ministério da Saúde – PNI 2015/2016
SATO, Helena Keaico. Atualizações em Imunizações. 1 ed. São Paulo: Atheneu, 2013.
5.4. TEORIA 1: “IMUNIZAÇÕES: O QUE REALMENTE DEVO SABER?’
Objetivos:
1. Conhecer o esquema de doses, efeitos adversos e contraindicações das principais vacinas
do calendário do Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde 2015/2016.
2. Conhecer as novas vacinas disponíveis no mercado que não ainda não fazem parte do
calendário do PNI.
6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Abbas, A.K. Imunologia Básica; Abbas, A.k. Imunologia celular e molecular. 8ª
Edição/2015. Editora Elsevier.
Brasil, Ministério da Saúde. Programa nacional de Imunizações – PNI: 2016.
SATO, Helena Keaico. Atualizações em Imunizações. 1 ed. São Paulo: Atheneu, 2013.
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Apêndice 4. Apostila virtual para o Minicurso de Imunizações na Infância.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
ESCOLA MULTICAMPI DE CIÊNCIAS MÉDICAS – EMCM
PROJETO: EDUCAÇÃO PERMANENTE EM IMUNIZAÇÕES DE CRIANÇAS: NOVA
ABORDAGEM NA GRADUAÇÃO E NOS SERVIÇOS DE SAÚDE
COORDENADOR: ARAMIS COSTA SANTOS
DISCENTES: FLÁVIA STÉFANI MARTINS TEODÓSIO
GERALDO TRIGUEIRO LEITE JUNIOR
JOEL MARIANO GOMES PEREIRA
SARA GEOVANNA ALMEIDA MAIA

APOSTILA VIRTUAL PARA O MINICURSO DE IMUNIZAÇÕES NA INFÂNCIA

1. IMUNIZAÇÃO
A imunização é o processo de indução da imunidade de indivíduo contra uma doença
específica. Essa indução pode ocorrer passivamente, quando administramos puramente os
anticorpos os quais irão combater a infecção, ou ativamente, quando o indivíduo é “preparado”
anteriormente para uma infecção futura, com o intuito de prevenir doenças.
Imunização ativa trata-se de um processo de criação de defesa quando o indivíduo é exposto a
um antígeno (partículas do agente causador da doença). Nesse processo quem imuniza-se dessa
forma constrói uma memória imunológica. Ou seja, o corpo consegue responder mais rapidamente
ao mesmo antígeno do que antes da exposição.
Preparar o indivíduo para uma infecção futura é feito com a administração das vacinas. Elas
são microrganismos inteiros ou até partes de microrganismos e são capazes de solicitar do indivíduo
uma resposta imunológica. Essa resposta tem como finalidade destruir os invasores e, durante o
processo, construir uma espécie de “memória”, assim, quando o organismo for atacado novamente
pelo mesmo invasor, o sistema imunológico já estará “acostumado” e, assim, conseguirá debelar a
infecção com maior facilidade e daí evitar uma doença!
2. VACINAÇÃO
A vacinação é o processo que estimula as respostas imunes adaptativas protetoras contra os
microrganismos por meio da exposição a formas ou componentes não patogênicos de
microrganismos. Esse processo gira em torno de uma imunização ativa e tem a capacidade de
estimular a produção de uma memória imunológica contra os componentes apresentados. Dessa
maneira o organismo consegue debelar uma infecção mais rapidamente, podendo muitas vezes nem
expressar os sintomas de determinada doença.
Assim, percebemos o quão importante as vacinas são para a saúde pública. Ao invés de se
esperar a doença acontecer, temos a capacidade de intervir antecipadamente e evitar que se
desenvolva a doença, trazendo danos potenciais ao indivíduo.
Diversos tipos de vacinas estão em uso e sendo desenvolvidas. Algumas mais eficazes são
compostas por microrganismos atenuados, que são tratados para perder sua infectividade e
patogenicidade ao mesmo tempo que mantêm sua capacidade de promover a ativação da resposta
imune (antigenicidade). A imunização realizada dessa maneira estimula a produção de anticorpos
neutralizantes contra antígenos microbianos que protegem os indivíduos vacinados de infecções
subsequentes. No caso de algumas infecções, como a pólio, precisa de imunização por via oral para
estimular a resposta de IgA, um anticorpo responsável pela proteção das mucosas do trato
gastrointestinal.
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As vacinas formadas proteínas e por polissacarídeos são do tipo subunidade e trabalham da
mesma forma. Alguns antígenos polissacarídeos não são capazes de estimular uma resposta em
conjunto com os linfócitos T. Esses linfócitos são de extrema importância para amplificar a produção
de anticorpos, processo imprescindível para a realização de uma imunização ativa duradoura, como
a vacinação. Dessa maneira, os antígenos polissacarídeos são conjugados a uma proteína para
promover essa resposta dos linfócitos T e conseguir uma imunização mais efetiva.
Existem algumas vacinas que são produzidas a partir de toxinas microbianas inativadas. Esse
composto é capaz de estimular uma resposta imunológica capaz de produzir anticorpos contra as
toxinas microbianas e gerar memória imunológica.

Fonte: Imunologia Celular e Molecular. ABBAS, Abul K. 7ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.

3. BASES IMUNOLÓGICAS DA VACINAÇÃO
Os seres humanos estão constantemente expostos a agentes infecciosos, como parasitas,
bactérias, vírus e fungos. Para se defender, utilizam-se de seu sistema imunológico, basicamente, de
duas maneiras.
a) Reage rapidamente aos patógenos, resposta inata ou inespecífica.
b) Desenvolve uma resposta lenta com produção de anticorpos e propiciando memória. Essa
é a resposta adquirida, adaptativa ou específica.
3.1. IMUNIDADE INESPECÍFICA
É formada por mecanismos de defesa já existentes antes mesmo do início da infecção. Assim,
conseguimos uma resposta rápida antes que a doença se instale com a invasão dos microrganismos.
Seus principais componentes são:
Barreiras físicas: pele e mucosas;
Barreiras fisiológicas: secreções de glândulas sudoríparas e sebáceas, atividade ciliar nas vias
respiratórias, saliva, acidez gástrica e urinárias, etc.;
Fagocitose: ingestão de partículas pelas células de defesa;
Complemento: sistema composto por várias proteínas importantes para a defesa do organismo.
3.2. IMUNIDADE ESPECÍFICA
A imunidade adquirida específica corresponde à proteção contra cada antígeno. Esse tipo de
resposta se inicia quando são apresentados antígenos imunogênicos aos linfócitos B e T nos órgãos
linfoides. Os linfócitos B são capazes de gerar anticorpos, enquanto isso, os linfócitos T conseguem
produzir células para fagocitar especificamente os antígenos apresentados.
4. IMUNOLOGIA E VACINAÇÃO
As vacinas são compostos antigênicos e, portanto, passam por uma resposta imunológica para
construir anticorpos e posteriormente uma memória.
Cada tipo de vacina desencadeia uma resposta distinta, mas todas têm o ideal de convocar a
produção de resposta humoral e celular, tornando-a vacina de fato mais efetiva.
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No quadro abaixo, segue alguns padrões de interação entre a vacina no corpo de seu usuário.

Fonte: Tratado de Pediatria. 3ª ed. Barueri; Manole, 2014.
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5. CARTÃO DE VACINAS (MINISTÉRIO DE SAÚDE 2016)
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6. CONTRAINDICAÇÕES À UTILIZAÇÃO DE VACINAS
Seria muito mais fácil para nós profissionais de saúde se todos os pacientes tivessem uma regra
única sobre a aplicação de vacinas. No entanto, no nosso cotidiano, nos deparamos com algumas
situações em que, na ausência de preparo adequado, não conseguiríamos tomar uma decisão
importantemente correta dentro do binômio: vacinar ou não vacinar?
Dessa maneira elencamos alguns pontos práticos para sanar dúvidas sobre contraindicações
vacinais gerais da forma mais eficiente possível. São elas:
Ocorrência de algum episódio anterior de Hipersensibilidade do tipo anafilática à alguma
vacina;
Estar utilizando corticoide em doses imunossupressoras (mais de 2mg/kg/dia em crianças ou
mais de 20mg/kg/dia para adultos de prednisona) diariamente por mais de 14 dias.
Encontrar-se em situação clínico ou laboratorial imunodeprimido.
No entanto, sabe-se que existem condições em que o indivíduo não necessariamente esteja
proibido de receber a vacina. Ele se encontra em uma condição especial e necessita de um
adiamento de vacinação. Entra nesse grupo usuários que:
Utilizam dose imunossupressora de corticoide – vacinar 90 dias após a utilização do
medicamento
Necessitam receber imunoglobulina, sangue ou hemoderivados – não vacinar com agentes
vivos atenuados em 4 semanas antes ou 90 dias depois o uso do produto.
Apresentam doença febril grave – vacinar quando se resolver o quadro.
Dessa maneira podemos, inclusive, concluir que existam algumas falsas contraindicações.
Dentre elas, podemos destacar:
Doença benigna sem febre
Ocorrência de eventos adversos, com exceção de hipersensibilidade anafilática, em doses
anteriores
Doença neurológica estável, antecedente familiar de convulsão ou morte súbita
Antibiótico ou terapia anti-viral
Utilização de corticoide em dias alternados sem importar a dose
Uso de corticoides tópicos ou inalatórios
7. DETALHES SOBRE CADA VACINA
7.1 Vacina BCG
A vacina BCG (bacilo de Calmette e Guerin) é apresentada sob a forma liofilizada em ampola
multidose, acompanhada da ampola do diluente especifico para a vacina. A vacina é preparada com
bacilos vivos, a partir de cepas do Mycobacterium bovis, atenuadas com glutamato de sódio.
Indicação
A vacina é indicada para prevenir as formas graves da tuberculose (miliar e meníngea).
Contraindicações:
- A ocorrência de hipersensibilidade (reação anafilática) confirmada após o recebimento de dose
anterior;
- História de hipersensibilidade a qualquer componente dos imunobiológicos.
-Usuários a partir dos 5 anos de idade portadores de HIV, mesmo que assintomáticos e sem sinais
de imunodeficiência.
A administração da vacina BCG deve ser adiada quando a criança apresentar peso inferior a 2 kg,
devido à escassez do tecido cutâneo (panículo adiposo), e quando apresentar lesões graves de pele.
Efeitos Adversos:
A vacina BCG é bastante segura e eventos adversos locais, regionais ou sistêmicos são infrequentes.
As complicações decorrentes da vacinação podem ser classificadas em: locais e regionais (úlcera
com diâmetro superior a 1,0 cm, abscessos subcutâneos frios, abscessos subcutâneos quentes,
linfadenopatia regional não supurada, linfadenopatia regional supurada, queloide, reação lupoide)
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ou resultantes de disseminação (em pele, em ossos e articulações, órgãos do tórax, abdome e
linfonodos, lesões generalizadas). Todos os eventos adversos à vacinação BCG devem ser
notificados à autoridade sanitária local e a investigação clínica e laboratorial deve afastar tuberculose
como causa. A partir de 2006 foi sugerida a inclusão de um tipo de evento adverso à vacina BCG –
BCG-IRIS (immune reconstitution inflamatory syndrome), que é definida como a doença causada
pela vacina BCG que ocorre tardiamente, após três meses da introdução da terapia antirretroviral
potente (HAART), e que pode ou não se acompanhar de reconstituição imune.
Esquema, dose e volume
O esquema de vacinação com a vacina BCG corresponde a dose única o mais precocemente possível,
preferencialmente nas primeiras 12 horas após o nascimento, ainda na maternidade. Na rotina, a
vacina pode ser administrada em crianças até 4 anos, 11 meses e 29 dias.
No caso de contato intradomiciliar de paciente com diagnóstico de hanseníase que não apresenta
sinais e sintomas, independentemente de ser paucibacilar (PB) ou multibacilar (MB), o esquema de
vacinação deve considerar a história vacinal do contato da seguinte forma:
• Contatos intradomiciliares com menos de 1 ano de idade comprovadamente vacinados não
necessitam da administração de outra dose de BCG.
• Para contatos intradomiciliares com mais de 1 ano de idade, adote o seguinte esquema:
-- contato domiciliar sem cicatriz vacinal ou na incerteza da existência de cicatriz vacinal:
administre uma dose de BCG;
-- contato domiciliar comprovadamente vacinado com a primeira dose administre outra
dose de BCG (mantenha o intervalo mínimo de seis meses entre as doses);
-- contato domiciliar com duas doses/cicatrizes: não administre nenhuma dose adicional.
A vacina BCG para crianças e adultos com HIV positivo também segue tais recomendações:
• Crianças filhas de mãe com HIV positivo podem receber a vacina o mais precocemente possível
até os 18 meses de idade, se assintomáticas e sem sinais de imunodeficiência.
• Crianças com idades entre 18 meses e 4 anos, 11 meses e 29 dias, não vacinadas, somente podem
receber a vacina BCG após sorologia negativa para HIV; para estes indivíduos, a revacinação é
contraindicada.
• A partir dos 5 anos de idade, indivíduos portadores de HIV não devem ser vacinados, mesmo que
assintomáticos e sem sinais de imunodeficiência. Entretanto, os portadores de HIV que são contatos
intradomiciliares de paciente com hanseníase devem ser avaliados do ponto de vista imunológico
para a tomada de decisão. Pacientes sintomáticos ou assintomáticos com contagem de LT CD4+
abaixo de 200/mm3 não devem ser vacinados.
• A presença da cicatriz vacinal é considerada como dose para efeito de registro, independentemente
do tempo transcorrido desde a vacinação até o aparecimento da cicatriz.
• Para crianças que foram vacinadas com a vacina BCG e que não apresentem cicatriz vacinal após
6 meses, revacine-as apenas uma vez, mesmo que não apresentem cicatriz novamente.
• Os recém-nascidos contatos de indivíduos baculíferos deverão ser vacinados somente após o
tratamento da infecção latente da tuberculose ou a quimioprofilaxia.
• Ao administrar dose adicional em contato de paciente de hanseníase, respeite o intervalo de seis
meses da dose anterior. Administre um pouco acima (± 1 cm) da cicatriz existente.
• Em gestante contato de indivíduo portador de hanseníase, a vacinação com BCG deve ser adiada
do parto.
• A realização do teste tuberculínico é dispensável antes ou depois da administração da vacina BCG,
inclusive para os contatos de pacientes de hanseníase.
O volume de cada dose corresponde rigorosamente a 0,1 mL. A vacina pode ser administrada
simultaneamente com as demais vacinas dos calendários de vacinação do Ministério da Saúde. A
vacina é administrada por via intradérmica. A administração da vacina é feita na região do musculo
deltoide, no nível da inserção inferior, na face externa superior do braço direito.
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7.2Vacina hepatite B (recombinante):
A vacina hepatite B (recombinante) é apresentada sob a forma liquida em frasco unidose ou
multidose, isolada ou combinada com outros imunobiológicos. A vacina contém o antígeno
recombinante de superfície (HBsAg), que é purificado por vários métodos físico-químicos e
adsorvido por hidróxido de alumínio, tendo o timerosal como conservante.
Indicação
A vacina previne a infecção pelo vírus da hepatite B.
A vacina é indicada:
• Para recém-nascidos, o mais precocemente possível, nas primeiras 24 horas, preferencialmente
nas primeiras 12 horas, ainda na maternidade ou na primeira visita ao serviço de saúde, até 30 dias
de vida.
• Para gestantes em qualquer faixa etária e idade gestacional.
• Para a população de 1 a 49 anos de idade.
• Para indivíduos integrantes dos grupos vulneráveis, independentemente da faixa etária ou da
comprovação da condição de vulnerabilidade:
-- população indígena;
-- população de assentamentos e acampamentos;
-- trabalhadores de saúde;
-- população reclusa em presídios, hospitais psiquiátricos, instituições de reeducação de
menores;
-- usuários de drogas injetáveis, inaláveis e pipadas;
-- agentes de segurança atuantes em presídios e delegacias penitenciarias;
-- doadores de sangue;
-- potenciais receptores de múltiplas transfusões de sangue ou politransfundidos;
-- portadores de doenças sexualmente transmissíveis;
-- caminhoneiros;
-- comunicantes sexuais de pessoas portadoras do vírus da hepatite B;
-- prostitutos e prostitutas;
-- homens e mulheres que mantém relações sexuais com pessoas do mesmo sexo (HSH e
MSM);
-- lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais (LGBTT);
-- pessoas que convivem continuamente em domicilio com pessoas portadoras do vírus da
hepatite B;
-- vítimas de abuso sexual;
-- coletadores de lixo hospitalar e domiciliar;
-- pessoal vinculado às instituições de defesa, segurança e resgate (forças armadas, polícia militar,
civil e rodoviária, corpo de bombeiros);
-- vítimas de acidentes com material biológico positivo ou fortemente suspeito de contaminação;
- manicures, pedicuros e pedólogos.
• Para situações em que há indicação, conforme exemplos listados na sequência, a vacina a
hepatite B (recombinante) pode ser administrada na sala de vacinação ou no Centro de Referência
para Imunobiológicos. Especiais (CRIE), para os usuários:
-- portadores de HIV/aids;
-- portadores de asplenia anatômica ou funcional e doenças relacionadas;
-- em convívio domiciliar continuo com portadores do vírus da hepatite B;
-- doadores e transplantados de órgãos sólidos ou de medula óssea;
-- com imunodeficiência congênita ou adquirida;
-- com doenças autoimunes;
-- com doenças do sangue;
-- com fibrose cística (mucoviscidose);
-- portadores de hepatopatias crônicas e hepatite C;
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-- portadores de doenças renais crônicas e/ou que fazem dialise e/ou hemodiálise;
-- imunodeprimidos;
-- portadores de neoplasias.
Contraindicação
- A ocorrência de hipersensibilidade (reação anafilática) confirmada após o recebimento de dose
anterior;
- História de hipersensibilidade a qualquer componente dos imunobiológicos.
Efeitos Adversos:
Os eventos adversos geralmente são transitórios, com duração nas primeiras 24h, com pequena
intensidade, sendo mais frequentemente locais, como dor e induração. Os eventos sistêmicos como
febre são incomuns.
Esquema, dose e volume
O esquema de administração corresponde, de maneira geral, a três doses, com intervalo de 30 dias
entre a primeira e a segunda dose e de seis meses entre a primeira e a terceira doses (0, 1 e 6).
Recém-nascidos devem receber a primeira dose (vacina monovalente) nas primeiras 24 horas de
vida, preferencialmente nas primeiras 12 horas, ainda na maternidade ou na primeira visita ao
serviço de saúde, ate 30 dias de vida. A continuidade do esquema vacinal será com a vacina
adsorvida difteria, tétano, pertussis, hepatite B (recombinante) e Haemophilus influenzae b
(conjugada) – penta e, nesta situação, o esquema correspondera a quatro doses, para as crianças
que iniciam esquema vacinal a partir de 1 mês de idade ate 4 anos, 11 meses e 29 dias.
Para usuários com 5 anos e mais sem comprovação vacinal, administre três doses da vacina
hepatite B, conforme intervalos estabelecidos. Em caso de esquema vacinal incompleto, não
reinicie o esquema, apenas o complete de acordo com a situação encontrada.
Em recém-nascidos de mães portadoras da hepatite B, administre a vacina e a imunoglobulina
humana anti-hepatite B preferencialmente nas primeiras 12 horas, podendo a imunoglobulina ser
administrada no máximo até 7 dias de vida.
O volume da vacina hepatite B (recombinante) monovalente a ser administrado e de 0,5 mL até os
19 anos de idade e 1 mL a partir dos 20 anos.
A vacina pode ser administrada simultaneamente com as demais vacinas dos calendário de
vacinação do Ministério da Saúde. Administre a vacina por via intramuscular. Em usuário portador
de discrasia sanguínea (por exemplo: hemofílico), a vacina pode ser administrada por via
subcutânea.
7.3. Vacina adsorvida difteria, tétano, pertussis, hepatite B (recombinante) e
Haemophilus influenzae b (conjugada) (Penta)
A vacina adsorvida difteria, tétano, pertussis, hepatite B (recombinante) e Haemophilus influenzae
b (conjugada) apresenta-se sob a forma liquida em frascos multidose. É composta pela combinação
de toxoides purificados de difteria e tétano, suspensão celular inativada de Bordetella pertussis
(células inteiras), antígeno de superfície da hepatite B (recombinante) e oligossacarídeos conjugados
de Haemophilus influenzae b (conjugada). Tem como adjuvante o fosfato de alumínio e como
conservante o timerosal.
Indicação
A vacina protege contra a difteria, o tétano, a coqueluche, a hepatite B e as infecções causadas pelo
Haemophilus influenzae b. É indicada para a vacinação de crianças menores de 5 anos de idade
como dose do esquema básico.
Contraindicação
- A ocorrência de hipersensibilidade (reação anafilática) confirmada após o recebimento de dose
anterior;
- História de hipersensibilidade a qualquer componente dos imunobiológicos.
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-Também não deve ser administrada quando a criança apresentar quadro neurológico em atividade
ou quando, após dose anterior de vacina com estes componentes, a criança registrar qualquer das
seguintes manifestações:
• Convulsão nas primeiras 72 horas após a administração da vacina.
• Episodio hipotônico-hiporresponsivo nas primeiras 48 horas após a administração da
vacina.
• Encefalopatia aguda grave depois de sete dias após a administração de dose anterior da
vacina.
• História de choque anafilático após administração de dose anterior da vacina.
• Usuários a partir de 7 anos de idade.
Efeitos Adversos
-Difteria: dor e eritema no local da aplicação
-Tétano: pode provocar reações locais, como dor, eritema, edema ou induração local por até 10 dias.
-Pertussis: é o componente da vacina que mais frequentemente causam efeitos colaterais. Há
diferenças entre eventos comparando-se as vacinas DTP e DTPa, menos frequentes na última, com
uma chance 3 a 18 vezes menor. As reações das vacinas são choro persistente, febre, convulsão,
evento hipotônico hiporresponsivo e raramente anafilaxia.
-Haemophilus influenzae tipo B (Hib): locais (dor, eritema, induração) ou gerais (febre, sonolência
e irritabilidade), são incomuns e de leve intensidade.

Esquema, dose e volume
O esquema corresponde a três doses, administradas aos 2, aos 4 e aos 6 meses de idade, com intervalo
de 60 dias entre as doses. São necessárias doses de reforço com a vacina adsorvida difteria, tétano e
pertussis (DTP), que devem ser administradas aos 15 meses e aos 4 anos de idade.
O volume a ser administrado e de 0,5 mL. A idade máxima para se administrar as vacinas com o
componente pertussis de células inteiras é 6 anos, 11 meses e 29 dias.
A vacina é administrada por via intramuscular profunda. Administre a vacina em crianças menores
de 2 anos no músculo vasto lateral da coxa e, nos maiores de dois anos, no deltoide.
7.4 Vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis (DTP)
A vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis (DTP ou tríplice bacteriana) é apresentada sob a
forma liquida, em frasco multidose.
Indicação
A vacina protege contra a difteria, o tétano e a coqueluche. E indicada para a vacinação de crianças
menores de 7 anos de idade como dose de reforço do esquema básico da vacina penta.
Contraindicação
- A ocorrência de hipersensibilidade (reação anafilática) confirmada após o recebimento de dose
anterior;
- História de hipersensibilidade a qualquer componente dos imunobiológicos.
-Também não deve ser administrada quando a criança apresentar quadro neurológico em atividade
ou quando, após dose anterior de vacina com estes componentes, a criança registrar qualquer das
seguintes manifestações:
• Convulsão nas primeiras 72 horas após a administração da vacina.
• Episodio hipotônico-hiporresponsivo nas primeiras 48 horas após a administração da
vacina.
• Encefalopatia aguda grave depois de sete dias após a administração de dose anterior da
vacina.
• História de choque anafilático após administração de dose anterior da vacina.
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• Usuários a partir de 7 anos de idade.
-Quando a vacina for contraindicada, devido à ocorrência de convulsões nas primeiras 72 horas,
episódio hipotônico hiporresponsivo nas primeiras 48h, doença pulmonar ou cardíaca crônica com
risco de descompensação em vigência de febre, doenças neurológicas crônicas incapacitantes,
doença convulsiva crônica, colapso circulatório e esquema básico para recém-nascido prematuro
extremo (<1000g ou ), administre a vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis (acelular)- DTPa
- Em casos de encefalopatia, está contraindicada qualquer dose subsequente com vacinas com
componente pertussis, sendo indicada, nestes casos, a vacina adsorvida difteria e tétano infantil
(dupla infantil).
Efeitos Adversos
-Difteria: dor e eritema no local da aplicação
-Tétano: pode provocar reações locais, como dor, eritema, edema ou induração local por até 10 dias.
-Pertussis: é o componente da vacina que mais frequentemente causam efeitos colaterais. Há
diferenças entre eventos comparando-se as vacinas DTP e DTPa, menos frequentes na última, com
uma chance 3 a 18 vezes menor. As reações das vacinas são choro persistente, febre, convulsão,
evento hipotônico hiporresponsivo e raramente anafilaxia.
Esquema, dose e volume
A vacina DTP é indicada para os reforços do esquema básico de vacinação com os componentes
diftérico, tetânico e pertussis. O primeiro reforço deve ser administrado aos 15 meses e, o
segundo, aos 4 anos de idade.
• Ao indicar a vacina DTP, considere as doses administradas anteriormente e não reinicie o
esquema.
• Se o esquema básico não for iniciado ou completado até a idade de 6 anos, 11 meses e 29 dias, as
doses necessárias serão administradas com a vacina adsorvida difteria e tétano adulto (dT).
• Em crianças entre 4 e 6 anos, 11 meses e 29 dias de idade sem reforço, administre apenas um
reforço.
• Nos comunicantes domiciliares e escolares de casos de difteria ou coqueluche menores de 7 anos
de idade não vacinados, com esquema incompleto ou com situação vacinal desconhecida, atualize
o esquema.
O volume da vacina a ser administrado e de 0,5 mL. A vacina é administrada por via intramuscular
profunda
7.5 Vacina poliomielite 1, 2 e 3 (inativada) (VIP)
A vacina poliomielite 1, 2 e 3 (inativada) é apresentada sob a forma liquida em frasco multidose
ou em seringa preenchida (unidose). A vacina é trivalente e contém os vírus da poliomielite dos
tipos 1, 2 e 3, obtidos em cultura celular e inativados por formaldeído.
Indicação
A vacina é indicada para prevenir contra a poliomielite causada por vírus dos tipos 1, 2 e 3. O PNI
recomenda a vacinação de crianças a partir de 2 meses até menores de 5 anos de idade, como doses
do esquema básico.
Contraindicação
A vacina está contraindicada na ocorrência de reação anafilática após o recebimento de qualquer
dose da vacina ou aos seus componentes. Deve-se evitar se administrada durante a gravidez.
Efeitos Adversos
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É uma vacina bem tolerada, com manifestações locais discretas (dor, rubor). É uma das vacinas
mais seguras em uso no mundo.
Esquema, dose e volume
Esta vacina integra o esquema sequencial com a vacina poliomielite 1, 2 e 3 (atenuada) (VOP). O
esquema sequencial corresponde a três doses, sendo duas doses da vacina VIP (aos 2 e 4 meses) e
uma dose da VOP (aos 6 meses), com intervalo de 60 dias entre as doses e mínimo de 30 dias.
• Em usuários menores de 5 anos de idade sem comprovação vacinal, administre esquema
sequencial.
• Criança filha de mãe HIV positivo deve receber o esquema básico e também os reforços com a
vacina VIP, mesmo antes da definição diagnóstica.
A vacina pode ser administrada simultaneamente com as demais vacinas dos calendários de
vacinação do Ministério da Saúde. O volume da vacina a ser administrado é de 0,5 mL. A vacina é
administrada por via intramuscular.
7.6 Vacina poliomielite 1, 2, 3 (atenuada) (VOP)
A vacina poliomielite 1, 2, 3 (atenuada) é apresentada sob a forma liquida em frasco multidose. A
enfrascagem depende do laboratório produtor, sendo apresentada, geralmente, em bisnaga contagotas de plástico.
Composição
A vacina é trivalente, ou seja, contém os três tipos de poli vírus 1, 2 e 3. Tem como adjuvante o
cloreto de magnésio e como conservantes a estreptomicina e a eritromicina. A vacina usada no
Brasil tem, atualmente, a seguinte concentração de partículas virais em cada dose:
• poliovirus tipo 1: 1.000.000 DICT50;1
• poliovirus tipo 2: 100.000 DICT50;
• poliovirus tipo 3: 600.000 DICT50.
Indicação
A vacina é indicada para prevenir contra a poliomielite causada por vírus dos tipos 1, 2 e 3. O PNI
recomenda a vacinação de crianças de 6 meses até menores de 5 anos de idade como dose do
esquema básico ou reforço.
Contraindicação
- A ocorrência de hipersensibilidade (reação anafilática) confirmada após o recebimento de dose
anterior;
- História de hipersensibilidade a qualquer componente dos imunobiológicos.
• Usuários com imunodeficiência humoral ou mediada por células com neoplasias ou usuários que
estão fazendo uso de terapia imunossupressora;
• usuários que apresentaram poliomielite paralitica associada à dose anterior desta mesma vacina;
• Usuários que estejam em contato domiciliar com pessoas imunodeficientes suscetíveis.
• lactentes e crianças internados em unidade de terapia intensiva (UTI).
Efeitos Adversos:
Foram observados raros casos de paralisia associadas à vacina, em vacinados e seus comunicantes,
geralmente familiares. O risco é maior na primeira dose que em doses subsequentes e está bastante
aumentado em indivíduos imunossuprimidos.
Esquema, dose e volume
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Esta vacina integra o esquema sequencial com a vacina poliomielite 1, 2 e 3 inativada (VIP). O
esquema sequencial corresponde a três doses, sendo duas doses da vacina VIP (aos 2 e 4 meses) e
uma dose da VOP (aos 6 meses), com intervalo de 60 dias entre as doses e mínimo de 30 dias.
Administre duas doses de reforço com a VOP aos 15 meses e aos 4 anos de idade. Cada dose da
vacina corresponde a duas gotas.
A vacina pode ser administrada simultaneamente com as demais vacinas do calendário de
vacinação do Ministério da Saúde.
Com esquema incompleto: complete o esquema com a VOP.
Repita a dose se a criança regurgitar, cuspir ou vomitar.
A vacina e administrada por via oral.
7.7 Vacina pneumocócica conjugada 10 valente (Pneumo 10)
A pneumocócica 10 valente é uma vacina cuja composição é feita por antígenos polissacarídeos da
bactéria Streptococus pneumoniae.
Indicações
É indicada para prevenir doenças infecciosas invasivas, como sepse, meningite, pneumonia ou
bacteremia e otite média, em crianças abaixo de 2 anos de idade
Contraindicações
Apenas as contraindicações gerais já citadas.
Efeitos Adversos
Há um excelente perfil de segurança, com eventos adversos leves e transitórios. As reações locais
são mais comuns, dor, inchaço e vermelhidão. Sintomas sistêmicos como irritabilidade, choro e
febre, podem ocorrer, porém costumam ser de curta duração.
Esquema, Dose e Volume
Deve ser administrada aos 2, 4 e 6 meses de idade com intervalo de 60, sendo o mínimo de 30 dais,
em crianças menores de um ano de idade. Reforço aos 12 e 15 meses.
Administrar reforço após 60 seguidos à última dose para crianças que iniciam com 6 meses de idade.
Crianças de 12 a 23 meses que não apresentam situação vacinal comprovada ou esquema
incompleto, administre uma única dose.
O volume a ser administrado é de 0,5 ml.
7.8 Vacina rotavírus humano G1P1[8] (atenuada) (VORH)
A vacina é apresentada na forma liquida, acondicionada em um aplicador, semelhante a uma
seringa. A vacina é constituída por um sorotipo do rotavírus humano atenuado da cepa (RIX4414).
Apresenta como excipientes a sacarose e o adipato dissódico.
Indicação
É indicada para a prevenção de gastroenterites causadas por rotavírus dos sorotipos G1 em
crianças menores de 1 ano de idade. Embora seja monovalente, a vacina oferece proteção cruzada
contra outros sorotipos de rotavírus que não sejam G1 (G2, G3, G4, G9).
Contraindicação
- A ocorrência de hipersensibilidade (reação anafilática) confirmada após o recebimento de dose
anterior;
- História de hipersensibilidade a qualquer componente dos imunobiológicos.
-Sua principal contraindicação é a administração fora da faixa etária preconizada.
Mesmo que a criança esteja na faixa etária preconizada, a vacina é contraindicada:
• na presença de imunodepressão severa;
• na vigência do uso de corticosteroides em doses imunossupressoras ou quimioterápicos;
ou
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• para crianças que tenham histórico de invaginação intestinal ou com malformação
congênita não corrigida do trato gastrointestinal.
Efeitos Adversos:
Os eventos adversos mais frequentes são irritabilidade inapetência, febre, diarreia, vômitos, dor
abdominal e flatulência. Existe um baixo risco de intussuscepção.
Esquema, dose e volume
O esquema corresponde a duas doses, administradas aos 2 e 4 meses de idade. A primeira dose
pode ser administrada a partir de 1 mês e 15 dias até 3 meses e 15 dias. A segunda dose pode ser
administrada a partir de 3 meses e 15 dias até 7 meses e 29 dias. Mantenha intervalo mínimo de 30
dias entre as doses.
O volume a ser administrado e 1,5 mL. A vacina é administrada exclusivamente por via oral. A
vacina rotavírus humano não pode ser injetada.
Se a criança regurgitar, cuspir ou vomitar após a vacinação ou se a vacina for administrada fora
das faixas etárias preconizadas, não repita a dose. Nestes casos, considere a dose válida.
7.9 Vacina meningocócica C (conjugada) (Meningo C)
A vacina é apresentada em frasco-ampola de pó liofilizado injetável, além de um frasco-ampola de
solução diluente. É constituída por polissacarídeos capsulares purificados da Neisseria
meningitidis do sorogrupo C. Tem como adjuvante o hidróxido de alumínio.
Indicação
Está indicada para a prevenção da doença sistêmica causada pela Neisseria meningitidis do
sorogrupo C em crianças menores de 2 anos.
Contraindicação
- A ocorrência de hipersensibilidade (reação anafilática) confirmada após o recebimento de dose
anterior;
- História de hipersensibilidade a qualquer componente dos imunobiológicos.
Efeitos Adversos
Os eventos podem ser locais, como dor, rubor, edema, endurecimento e hipersensibilidade, ou
sistêmicos, como febre, choro, irritabilidade, sonolência, anorexia, diarreia e vômitos. A maioria dos
sintomas aparece nos primeiros dias após a vacinação, predominantemente no primeiro dia da
aplicação, podendo alcançar até 3 e 6 dias, porém são autolimitados e têm boa evolução.
Esquema, dose e volume
O esquema corresponde a duas doses, administradas aos 3 e 5 meses de idade, com intervalo de 60
dias entre as doses e mínimo de 30 dias. O reforço deve ser feito entre 12 e 15 meses
(preferencialmente aos 15 meses). Em crianças entre 12 e 23 meses de idade sem comprovação
vacinal ou com esquema incompleto, administre uma única dose.
O volume da vacina a ser administrado é de 0,5 mL. A vacina é administrada exclusivamente por
via intramuscular. Em nenhuma circunstância deve ser administrada por via subcutânea ou
endovenosa.
7.10 Vacina febre amarela (atenuada) (FA)
A vacina febre amarela é apresentada sob a forma liofilizada em frasco multidose, além de uma
ampola de diluente. É composta de vírus vivos atenuados da febre amarela derivados da linhagem
17 DD. Tem como excipientes a sacarose, o glutamato de sódio, o sorbitol, a eritromicina e a
canamicina.
Indicação
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Está indicada para prevenir contra a febre amarela em residentes ou viajantes que se deslocam para
as áreas com recomendação de vacinação (ACRV) e países com risco para a doença, a partir dos 9
meses de idade, conforme Calendário Nacional de Vacinação. A vacina também é indicada para
profissionais que trabalham manipulando o vírus da febre amarela. Para os viajantes com
deslocamento para as ACRV, a vacina deve ser administrada com antecedência mínima de 10 dias
da data da viagem.
Esta vacina se insere no conjunto das vacinas recomendadas segundo o Regulamento Sanitário
Internacional (RSI/2005), que prevê a possibilidade de exigência do Certificado Internacional de
Vacinação e Profilaxia (CIVP), documento que comprova a vacinação contra a febre amarela e/ou
outras doenças.
Contraindicação
- A ocorrência de hipersensibilidade (reação anafilática) confirmada após o recebimento de dose
anterior;
- História de hipersensibilidade a qualquer componente dos imunobiológicos.
Também:
• para crianças menores de 6 meses de idade;
• para o imunodeprimido grave, independentemente do risco de exposição;
• portadores de doenças autoimunes
Precauções
• A vacina febre amarela não está indicada para gestantes e mulheres que estejam
amamentando, devendo a vacinação ser adiada até a criança completar 6 meses de idade. Na
impossibilidade de se adiar a vacinação, deve-se avaliar o benefício pelo risco. Em caso de
mulheres que estejam amamentando e receberam a vacina, o aleitamento materno deve ser
suspenso preferencialmente por 28 dias após a vacinação (com um mínimo de 15 dias).
• Esta vacina também não está indicada para indivíduos com doenças autoimunes ou
doença neurológica ou com 60 anos ou mais que serão vacinados pela primeira vez. No entanto,
em situação de risco de se contrair a doença, deve-se avaliar o benefício da vacinação.
• Existe reação anafilática após a ingestão de ovo de galinha. A vacinação deve ser feita
em ambiente hospitalar após avaliação medica.
• Não administre tal vacina simultaneamente com a vacina tríplice viral (sarampo,
caxumba e rubéola) e/ou tetra viral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela) e/ou varicela,
estabelecendo o intervalo mínimo de 30 dias, salvo em situações especiais que impossibilitem
manter o intervalo indicado.
Efeitos Adversos:
É uma vacina bem tolerada podendo apresentar manifestações locais, como dor e eritema local,
também pode apresentar febre, cefaleia e mialgia. Tem sido descrita na literatura internacional a
ocorrência de disseminação do vírus da vacina contra febre amarela. O quadro clínico da doença
viscerotrópica aguda (DVA) se assemelha ao da doença causada pelo vírus selvagem e evolui com
insuficiência de múltiplos órgãos. O risco desse evento é extremamente raro, variando, no Brasil,
entre 0,043 e 2,13 para cada 1 milhão de doses aplicadas.
Esquema, dose e volume
O esquema vacinal com a vacina febre amarela corresponde a administração de uma dose a partir
dos 9 meses de idade. Uma dose deve ser administrada a cada 10 anos. O volume da dose a ser
administrada é de 0,5 mL.
A vacina é administrada por via subcutânea. A administração é realizada, de preferência, na região
do deltoide, na face externa superior do braço.
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7.11 Vacina sarampo, caxumba, rubéola (Tríplice Viral)
A vacina sarampo, caxumba e rubéola é apresentada sob a forma liofilizada, em frasco unidose ou
multidose, acompanhada do respectivo diluente. É composta por vírus vivos (atenuados) das cepas
Wistar RA 27/3 do vírus da rubéola, Schwarz do sarampo e RIT 4385, derivada de Jeryl Lynn, da
caxumba. Tem como excipientes albumina humana, lactose, sorbitol, manitol, sulfato de
neomicina e aminoácidos.
Indicação
A vacina protege contra o sarampo, a caxumba e a rubéola. É indicada para vacinação de usuários
a partir de 12 meses de idade.
Contraindicação
• Registro de anafilaxia após recebimento de dose anterior;
•Usuário com imunodeficiência clinica ou laboratorial graves (neoplasias malignas, transplante de
medula ou outros órgãos, tratamento com corticoide);
•Imunodeficiência congênita ou adquirida
• Gestação. A gestante não deve ser vacinada, para evitar a associação entre a vacinação e possíveis
complicações da gestação, incluindo aborto espontâneo ou malformação congênita no recémnascido por outras causas não associadas à vacina. Caso a gestante seja inadvertidamente vacinada,
não está indicada a interrupção da gravidez. A gestante deve ser acompanhada durante o pré-natal
e, após o parto, acompanha-se a criança conforme as normas técnicas do PNI.

Efeitos Adversos:
É uma vacina bem tolerada e, na maioria dos casos, não apresenta eventos adversos graves.
Manifestações locais (dor, rubor, calor e edema) e manifestações sistêmicas (febre, exantema,
linfadenopatia, parotidite,
pancreatite, orquite, ooforite, artralgia ou artrite, púrpuras
trombocitopênicas e reações imediatas de hipersensibilidade).
Esquema, dose e volume
O esquema básico da vacina e de duas doses nas seguintes situações:
• Para indivíduos de 12 meses a 19 anos de idade: administre duas doses conforme a
situação vacinal encontrada. A primeira dose (aos 12 meses de idade) deve ser com a vacina
tríplice viral e a segunda dose (aos 15 meses de idade) deve ser com a vacina tetra viral, para as
crianças que já tenham recebido a 1a dose da vacina tríplice viral.
• Para as crianças acima de 15 meses de idade não vacinada, administre a vacina tríplice
viral observando o intervalo mínimo de 30 dias entre as doses. Considere vacinada a pessoa que
comprovar duas doses de vacina com componente de sarampo, caxumba e rubéola.
• Para indivíduos de 20 a 49 anos de idade: administre uma dose conforme a situação
vacinal encontrada. Considere vacinada a pessoa que comprovar uma dose de vacina com
componente de sarampo, caxumba e rubéola ou sarampo e rubéola.
• Em situação de bloqueio vacinal em crianças menores de 12 meses, administre uma
dose entre 6 meses e 11 meses de idade e mantenha o esquema vacinal.
• Mulheres em idade fértil devem evitar a gravidez até um mês após a vacinação.
• Não administre tal vacina simultaneamente com a vacina febre amarela (atenuada),
estabelecendo o intervalo mínimo de 30 dias, salvo em situações especiais que impossibilitem
manter o intervalo indicado.
O volume da vacina tríplice viral a ser administrado é de 0,5 mL. A vacina é administrada por via
subcutânea. A administração é feita, de preferência, na região do deltoide, na face externa superior
do braço, ou na face anterolateral externa do antebraço.
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7.12 Vacina hepatite A
A vacina hepatite A é apresentada sob a forma liquida em frasco unidose. Contém antígeno do
vírus da hepatite A. Tem como adjuvante o hidróxido de alumínio e não contém antibióticos. Na
dependência da apresentação, pode ter o fenoxietanol como conservante.
Indicação
É indicada para a prevenção da infecção causada pelo vírus da hepatite A. O PNI recomenda a
vacinação de crianças de 12 meses até menores de 2 anos de idade.
Contraindicação
Na presença de história de reação anafilática a algum dos componentes da vacina.
Efeitos Adversos:
Podem ocorrer reações locais (dor, rubor e edema), porém são leves e transitórios. Eventos
sistêmicos como febre, mal-estar, cefaleia, mialgia e artralgia, normalmente duram um dia e ocorrem
em menos de 5% dos vacinados. Mais raramente ainda, podem aparecer diarreia ou anafilaxia.
Esquema, dose e volume
O PNI recomenda uma dose aos 12 meses de idade na rotina de vacinação. Situações individuais
especificas podem exigir a adoção de esquema e dosagem diferenciados.
O volume da vacina a ser administrado é de 0,5 mL. A vacina pode ser administrada
simultaneamente com as demais vacinas do calendário de vacinação do Ministério da Saúde. A
vacina é administrada por via intramuscular. Administre a vacina em crianças menores de 2 anos
no músculo vasto lateral da coxa e, nos maiores de 2 anos, no deltoide.
7.13 Vacina sarampo, caxumba, rubéola e varicela (atenuada) (Tetra Viral)
A vacina sarampo, caxumba, rubéola e varicela é apresentada sob a forma liofilizada, em frasco
unidose ou multidose, acompanhada do respectivo diluente. É composta por vírus vivos
(atenuados) das cepas Schwarz do sarampo, RIT 4385 (derivada de Jeryl Lynn, da caxumba), RA
27/3 (do vírus da rubéola) e OKA (da varicela).
Indicação
A vacina protege contra o sarampo, a caxumba, a rubéola e a varicela. É indicada para a vacinação
de crianças com 15 meses de idade que já tenham recebido a primeira dose da vacina tríplice viral.
Contraindicação
• Anafilaxia após dose anterior;
• Usuários com imunodeficiência clinica ou laboratorial grave.
Precaução: os salicilatos (AAS) devem ser evitados por seis semanas após a vacinação.
Efeitos Adversos:
É uma vacina bem tolerada e, na maioria dos casos, não apresenta eventos adversos graves.
Manifestações locais (dor, rubor, calor e edema) e manifestações sistêmicas (febre, exantema,
linfadenopatia, parotidite, pancreatite, orquite, ooforite, artralgia ou artrite, púrpuras
trombocitopênicas e reações imediatas de hipersensibilidade).
Esquema, dose e volume
O esquema corresponde a uma dose aos 15 meses de idade em crianças que tenham recebido a
primeira dose da vacina tríplice viral.
• Em situação de bloqueio vacinal em surto de sarampo ou rubéola para crianças menores
de 12 meses, administre uma dose da vacina tríplice viral entre 6 meses e 11 meses de idade e
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mantenha o esquema vacinal, ou seja, uma dose de tríplice viral aos 12 meses de idade e uma dose
de tetra viral aos 15 meses de idade.
• Em surto de varicela em ambiente hospitalar ou em área indígena, utilize a vacina
varicela (atenuada) a partir dos 9 meses de idade.
• Não administre tal vacina simultaneamente com a vacina febre amarela (atenuada) e
estabeleça o intervalo mínimo de 30 dias, salvo em situações especiais que impossibilitem manter
o intervalo indicado.
O volume da vacina tetra viral a ser administrado é de 0,5 mL. A vacina é administrada por via
subcutânea. A administração é feita, de preferência, na região do deltoide, na face externa superior
do braço.
7.14 Vacina adsorvida difteria e tétano adulto – dT (dupla adulto)
A vacina adsorvida difteria e tétano adulto (dT) é apresentada sob a forma liquida em frasco
unidose ou multidose. A vacina dT é uma associação dos toxoides diftérico e tetânico, tendo o
hidróxido ou o fosfato de alumínio como adjuvante e o timerosal como conservante.
Indicação
É indicada para prevenir contra o tétano e a difteria. A vacinação de mulheres em idade fértil
(MIF) (dos 10 aos 49 anos), gestantes e não gestantes é feita também para a prevenção contra o
tétano neonatal.
Contraindicação
- A ocorrência de hipersensibilidade (reação anafilática) confirmada após o recebimento de dose
anterior;
- História de hipersensibilidade a qualquer componente dos imunobiológicos.
Esquema, dose e volume
A vacina dT é administrada nos maiores de 7 anos de idade para os reforços ou usuários com
esquema incompleto ou não vacinados:
a) com esquema vacinal completo: administre uma dose a cada 10 anos;
b) com esquema incompleto: complete o esquema;
c) sem comprovação vacinal: administre três doses.
O intervalo entre as doses é de 60 dias, com um mínimo de 30 dias. Em todos os casos, após
completar o esquema, é necessário administrar uma dose de reforço a cada 10 anos. Nunca reinicie
o esquema.
• Mulheres grávidas: administre a vacina considerando o seu histórico vacinal para difteria e
tétano.
• Em gestante com comprovação vacinal de três doses de vacina com componente tetânico, sendo
a última dose feita há mais de 5 anos, administre um reforço.
• Esta vacina pode ser administrada a partir da comprovação da gravidez em qualquer período
gestacional.
• A última dose ou reforço deve ser administrado pelo menos 20 dias antes da data provável do
parto.
• A vacinação da gestante é realizada para a prevenção contra o tétano no recém-nascido e para a
proteção da gestante.
• O volume da dose a ser administrada e de 0,5 mL. A vacina dT e administrada por via intramuscular
profunda.
7.15 Vacina papilomavírus humano 6, 11, 16 e 18 (recombinante) (HPV)
A vacina é apresentada na forma de suspensão injetável em frasco-ampola unidose de 0,5 mL. A
vacina quadrivalente recombinante é inativada, constituída por proteínas L1 do HPV tipos 6, 11,16
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e 18. Contém como excipientes o adjuvante sulfato de hidroxifosfato de alumínio amorfo, cloreto
de sódio, L-histidina, polissorbato 80, borato de sódio e água para injetáveis.
Indicação
É indicada para jovens do sexo feminino de 9 a 13 anos de idade, para a imunização ativa contra
os tipos de HPV 6, 11, 16 e 18, a fim de prevenir contra câncer do colo do útero, vulvar, vaginal e
anal, lesões pré-cancerosas ou displásicas, verrugas genitais e infecções causadas pelo
papilomavírus humano (HPV).
• Informe ao usuário e/ou ao responsável que a vacinação não substitui a rotina de triagem
de câncer do colo do útero.
Contraindicação
- A ocorrência de hipersensibilidade (reação anafilática) confirmada após o recebimento de dose
anterior;
- História de hipersensibilidade a qualquer componente dos imunobiológicos.
- Não há contraindicação especifica para vacina em usuários imunocomprometidos, incluindo
doentes com HIV/aids.
• Deve-se evitar a gravidez durante o esquema de vacinação com a vacina HPV.
• A vacina HPV não está indicada para as gestantes; no entanto, em situação de vacinação
inadvertida, não se recomenda a interrupção da gestação. A gestante deve ser acompanhada
durante o pré-natal. O esquema deve ser completado após o parto.
Efeitos Adversos:
Não houve nenhum registro de evento adverso grave associado a vacina HPV até o momento. Podem
ocorrer manifestações locais (dor, rubor, calor e edema) leves e transitórias, também manifestações
sistêmicas (febre, cefaleia, mialgia e fadiga).
Esquema, dose e volume
A vacinação consiste na administração de três doses com o seguinte esquema vacinal: zero, 6 e 60
meses (esquema estendido). O volume a ser administrado é 0,5 mL.
• Uma vez iniciado o esquema com a vacina bivalente ou quadrivalente, este deve ser
completado com a mesma vacina. No entanto, na indisponibilidade da vacina administrada
anteriormente ou em caso de desconhecimento da vacina administrada anteriormente, utilize a
vacina disponível para completar o esquema.
• Usuários que tenham recebido três doses da vacina bivalente (esquema completo) não
serão revacinados com a vacina quadrivalente. Não é necessário administrar dose de reforço.
Deve ser administrada exclusivamente por via intramuscular, preferencialmente na região deltoide,
na parte superior do braço, ou na região anterolateral superior da coxa. A vacina HPV pode ser
administrada simultaneamente com outras vacinas do PNI.
7.16 Vacina influenza (fracionada, inativada)
A vacina é apresentada sob suspensão injetável (liquida) em seringa preenchida, em frascos
unidose ou multidose. E composta por diferentes cepas do vírus Myxovirus influenzae inativados,
fragmentados e purificados, cultivados em ovos embrionados de galinha, contendo, ainda, traços
de neomicina ou polimixina, gentamicina e o timerosal como conservantes. A composição e a
concentração de antígenos de hemaglutinina (HA) são definidas a cada ano em função dos dados
epidemiológicos, que apontam o tipo e a cepa do vírus influenza que está circulando de forma
predominante nos hemisférios Norte e Sul.
Indicação
É indicada para proteger contra o vírus da influenza e contra as complicações da doença,
principalmente as pneumonias bacterianas secundarias. Os grupos contemplados com a vacina são:

71
adultos com 60 anos de idade ou mais; crianças entre 6 meses e 4 anos de idade; gestantes;
puérperas; trabalhadores da saúde; população indígena; pessoas com co morbidades; população
prisional.
Contraindicação
- A ocorrência de hipersensibilidade (reação anafilática) confirmada após o recebimento de dose
anterior;
- História de hipersensibilidade a qualquer componente dos imunobiológicos.
- Para menores de 6 meses de idade;
Precaução:
-Em caso de ocorrência da síndrome de Guillain-Barré (SGB) no período de até 6 semanas após a
dose anterior, recomenda-se realizar avaliação médica criteriosa sobre o benefício e o risco da
vacinação.
- Em indivíduos com história de reação anafilática previa ou alergia grave relacionada ao ovo de
galinha e aos seus derivados, a vacinação deve ser feita em ambiente hospitalar, após avaliação
médica.
Efeitos Adversos:
É uma vacina com perfil de segurança excelente e bem tolerada. Podem ocorrer manifestações locais
(dor, eritema, rubor, edema), manifestações sistêmicas (febre, mialgia) que são leves e transitórias.
Mais raramente pode ocorrer manifestações neurológicas que pode culminar a síndrome de GuillainBarré.
Esquema, dose e volume
A vacina é administrada anualmente para grupos elegíveis. O número de doses e o volume são
estabelecidos de acordo com a faixa etária da primovacinação para indivíduos a partir dos 6 meses
de idade, conforme mostra o quadro 1.

Na ocasião da vacinação, as crianças de 6 meses a menores de 9 anos que receberam uma ou duas
doses da vacina influenza sazonal no ano anterior devem receber apenas uma dose. A vacinação
está indicada para toda a população indígena a partir de 6 meses de idade.
A vacina é administrada por via intramuscular. Recomenda-se a administração da vacina por via
subcutânea em indivíduos que apresentam discrasias sanguíneas ou estejam utilizando
anticoagulantes orais.

Fonte: Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação. Brasília: Ministério da Saúde, 2014.

7.17 Vacina raiva (inativada)
A vacina é apresentada sob a forma liofilizada, acompanhada do diluente para reconstituição. A
vacina é produzida em culturas distintas de células (diploides humanas, células Vero, células de
embrião de galinha, entre outras) com cepas de vírus Pasteur (PV) ou Pittman-Moore (PM),
inativados pela betapropriolactona.
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Indicação
A vacina é indicada para a profilaxia da raiva humana nas seguintes situações:
• Pré-exposição ao vírus rábico em indivíduos que, por forca de suas atividades, estão
permanentemente expostos ao risco da infecção pelo vírus, como médicos veterinários, biólogos,
profissionais e auxiliares de laboratórios de virologia e anatomopatologia para a raiva, estudantes
de veterinária, biologia e agrotecnia; para profissionais que atuam no campo na captura, vacinação,
identificação e classificação de mamíferos passiveis de portar o vírus, bem como funcionários de
zoológicos; indivíduos que desenvolvem trabalho de campo (pesquisas, investigações
epidemiológicas) com animais silvestres; espeleólogos, guias de ecoturismo, pescadores, carteiros
e outros profissionais que atuam em áreas de risco. Também está indicada para indivíduos com
risco de exposição ocasional ao vírus, como turistas que viajam para áreas de raiva não controladas
(que devem ser avaliadas individualmente) e gestantes, estas após avaliação criteriosa do risco
pelo benefício.
• pós-exposição ao vírus rábico em indivíduos que sofreram mordedura, arranhadura e lambedura
de mucosa provocadas por animais transmissores da doença.
• reexposição ao vírus rábico em indivíduos que já tenham recebido profilaxia anteriormente.
Contraindicação
Não há contraindicação especifica para vacina e soro em caso de profilaxia pós-exposição,
considerando-se a gravidade e a evolução fatal da doença, mesmo durante a gravidez, mulheres
amamentando, doenças intercorrentes ou pessoas imunocomprometidas, incluindo doentes com
HIV/aids.
• Quando o usuário estiver fazendo o uso de corticoide e/ou imunossupressores, suspenda o
tratamento logo que iniciar o esquema de vacinação e retorne logo após completar o esquema
vacinal.
Efeitos Adversos:
As vacinas contra a raiva produzidas em meios de cultura são seguras. De acordo com os trabalhos
publicados na literatura, causam poucos eventos adversos, os quais, na quase totalidade dos casos,
são de pouca gravidade. No entanto, como qualquer imunobiológico, deve-se ficar atento a
possíveis reações de maior gravidade, principalmente neurológicas ou de hipersensibilidade.

Esquema, dose e volume
A vacina é administrada de acordo com a profilaxia (pré-exposição, pós-exposição, reexposição)
da raiva humana normatizada pelo Ministério da Saúde. O volume a ser administrado varia
conforme o laboratório produtor (0,5 mL ou 1,0 mL).
• O esquema de vacinação contra a raiva deve ser seguido rigorosamente em função da letalidade
da doença, sendo importante orientar o usuário sobre a continuidade do esquema profilático.
• O usuário vacinado deve ser rigorosamente acompanhado e, em caso de não comparecimento na
data aprazada, ele deve ser avisado por qualquer meio de comunicação, inclusive mediante visita e
vacinação em domicílio.
Profilaxia de pré-exposição
Na pré-exposição, ou seja, quando for indicada a administração da vacina antes do contato com o
vírus da raiva, o esquema é de três doses: no dia zero, no 7º e no 28º dias. O controle sorológico e
uma exigência básica para a correta avaliação do indivíduo vacinado. Quando o indivíduo realizou
a profilaxia de pré-exposição e for exposto ao vírus da raiva, a conduta a ser adotada é a seguinte:
• Caso apresente comprovação sorológica com títulos protetores (maiores ou iguais a 0,5
UI/mL), não administre a vacina.
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• Caso não apresente comprovação sorológica ou o título seja inferior a 0,5 UI/mL,
aplique uma dose e realize o teste sorológico a partir 14º dia após a vacinação.
• O controle sorológico é feito a partir do 14º dia após a última dose do esquema.
• Profissionais que realizam pré-exposição devem repetir a titulação de anticorpos com
periodicidade de acordo com o risco a que estão expostos. Os que trabalham em situação de alto
risco (como os que atuam em laboratórios de virologia e anatomopatologia para raiva e os que
trabalham com a captura de morcegos) devem realizar a titulação a cada 6 meses. Caso o resultado
seja < 0,5 UI/ mL, uma dose de reforço da vacina deve ser indicada e a avaliação sorológica
necessita ser repetida após 14 dias. Não está indicada a repetição da sorologia para profissionais
que trabalham em situação de baixo risco, como funcionários de pet shops e veterinários que
trabalham em área de raiva controlada, entre outros.
• O controle sorológico (titulação) de anticorpos é exigência indispensável para a correta
avaliação do esquema de pré-exposição.
Profilaxia de pós-exposição
Na pós-exposição, o esquema depende do tipo de exposição, quando a natureza da agressão e as
condições do animal agressor são consideradas. Essas características são fundamentais para
determinar a indicação ou não de profilaxia da raiva, de acordo com os esquemas do quadro a
baixo.
Nas agressões por morcegos ou qualquer espécie de animal silvestre, a vacinação e o soro devem
ser indicados independentemente da gravidade da lesão ou a conduta de reexposição deve ser
indicada.
Profilaxia de reexposição
Quando o usuário já recebeu profilaxia e se encontra em situação de reexposição, as doses
anteriores devem ser consideradas. O Quadro abaixo apresenta o esquema de tratamento no caso
da reexposição.
A vacina é administrada por via intramuscular. Administre a vacina em crianças menores de 2
anos no músculo vasto lateral da coxa e, nos maiores de 2 anos, no deltoide.
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Fonte: Norma Técnica de Profilaxia da Raiva Humana. Brasília; Ministério da Saúde, 2011.

Fonte: Norma Técnica de Profilaxia da Raiva Humana. Brasília; Ministério da Saúde, 2011.

7.18 Vacina pneumocócica 23-valente (polissacarídica) (Pn23)
É uma solução injetável estéril apresentada em cartuchos com 1 ou 10 frascos unidose. É
constituída de uma suspensão de antígenos polissacarídeos purificados, não conjugados, com 23
sorotipos de pneumococo, em solução salina e conservada por fenol. Os 23 tipos capsulares de
pneumococos incluídos na vacina são: 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B,
17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F, 33F. A vacina contem fenol e timerosal.
Indicação
Vacina indicada para a proteção contra infecções invasivas pelo pneumococo na população
indígena e em usuários de 60 anos e mais não vacinados que vivem acamados e/ou em instituições
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fechadas (como casas geriátricas, hospitais, unidades de acolhimento/asilos e casas de repouso).
Esta vacina também está indicada para usuários com condições clinicas especiais

Contraindicação
- A ocorrência de hipersensibilidade (reação anafilática) confirmada após o recebimento de dose
anterior;
- História de hipersensibilidade a qualquer componente dos imunobiológicos.
- Para crianças menores de 2 anos de idade.
Esquema, dose e volume
Administre uma dose durante a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza nos usuários
com 60 anos e mais não vacinados que vivem acamados e/ou em instituições fechadas (como casas
geriátricas, hospitais, unidades de acolhimento/asilos e casas de repouso). Administre, por uma
única vez, uma dose adicional 5 anos após a dose inicial. Para os povos indígenas, administre uma
dose a partir de 2 anos de idade sem comprovação vacinal de vacinas pneumocócicas conjugadas.
A partir dos 60 anos de idade, administre uma única dose adicional, respeitando o intervalo
mínimo de 5 anos da dose inicial.
O volume correspondente a uma dose e de 0,5 mL. A via de administração recomendada é a
intramuscular, podendo eventualmente ser feita por via subcutânea.
7.19 Vacina varicela (VZ)
É apresentada em frasco unidose. A vacina varicela é de vírus vivo atenuado, proveniente da cepa
Oka. Cada dose da vacina deve conter, no mínimo, 1.350 unidades formadoras de placas (UFP)
do vírus contra varicela zoster (VVZ) atenuada. Pode conter gelatina e traços de neomicina,
canamicina e eritromicina.
Indicação
Na rotina de vacinação da população indígena. Esta vacina também está indicada para usuários
com condições clinicas especiais.
Contraindicação
- A ocorrência de hipersensibilidade (reação anafilática) confirmada após o recebimento de dose
anterior;
- História de hipersensibilidade a qualquer componente dos imunobiológicos.
- Para gestantes ou mulheres em idade fértil que pretendem engravidar dentro de um mês.
Efeitos Adversos:
São leves e pouco frequentes. Pode ocorrer reações locais (dor, edema, hiperemia) e raramente
pode apresentar um exantema varicela-like, que são 2 a 5 lesões vesiculares ou maculopapulares e
ocorre de 5 a 26 dias após a vacinação.
Esquema, dose e volume
A primeira dose da vacina com componente da varicela e administrada aos 15 meses de idade
(vacina tetraviral). Já a segunda é administrada aos 4 anos de idade (vacina varicela). Na profilaxia
de pós-exposição, a vacina pode ser utilizada a partir dos 9 meses de idade. Para o usuário
indígena que perdeu a oportunidade de receber o esquema quando criança, administre uma ou
duas, conforme indicação da bula. Não administre tal vacina simultaneamente com a vacina febre
amarela, estabelecendo o intervalo mínimo de 30 dias. O volume da dose da vacina é de 0,5 mL. A
via de administração recomendada é a subcutânea.
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