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Vacinação: eventos adversos, contraindicações
e falsas contraindicações
Mirian Martho de Moura*
“Enfermeiros são atualmente o principal segmento na
administração de vacinas, não apenas as do calendário
infantil, mas também as vacinas para viajantes e do programa anual de influenza.
Ao aceitar essa tarefa, os enfermeiros assumem responsabilidade profissional e devem se manter atualizados
sobre todos os aspectos da imunização.” [tradução da
autora]
The Vaccine Administration Taskforce. UK Guidance on Best
Practice in Vaccine Administration. Shire Hall Communications: London, 2001.

Introdução
A vacinação é uma das medidas de saúde públicas mais
efetivas, inferior apenas à disponibilidade de água de
boa qualidade.
Exatamente por sua elevada efetividade foi possível reduzir, e mesmo eliminar, diversas doenças anteriormente
comuns, como, por exemplo, tétano, sarampo, varíola,
poliomielite e difteria.
Como qualquer produto biológico usado para profilaxia
ou tratamento, as vacinas não estão isentas de determinar eventos adversos, ainda que as vacinas modernas
apresentem um excelente perfil de tolerabilidade e
segurança.
Diferente de drogas que são utilizadas no tratamento
de doenças, o limiar de aceitabilidade de risco é muito
menor para vacinas, que, como regra geral, são utilizadas
em pessoas saudáveis, a maioria crianças.
À medida que as doenças imunopreveníveis vão se
tornando cada vez menos frequentes, quando não totalmente eliminadas, a tolerância em relação aos possíveis
eventos adversos vai se tornando cada vez menor4. Essa
tolerância reduzida ocorre tanto por parte das pessoas a
serem vacinadas, seus pais ou responsáveis, como pelas
agências regulatórias e profissionais de saúde.
A ocorrência de contraindicações desnecessárias (falsas
contraindicações), muitas vezes baseadas em conceitos
errôneos ou desatualizados podem levar a uma vacinação incorreta e acarretando até mesmo baixas coberturas vacinais.

Eventos adversos2,4,5
A incidência de reações indesejáveis provocadas pelas
vacinas varia de acordo com as características, condições
de conservação e manuseio do produto utilizado; das
características e estado de saúde da pessoa vacinada
além do modo de aplicação da vacina.
É preciso que os relatos dos eventos adversos pósvacinais sejam apreciados numa perspectiva adequada,
como instrumento de busca de qualidade dos programas
de imunização, sabendo-se que muitos deles consistem
em associações temporais em que a vacina muitas vezes
não é a responsável. A grande frequência de quadros
infecciosos e de natureza alérgica na população, bem
como os quadros neurológicos que eclodem com ou
sem vacinação, tornam inevitáveis estas associações
temporais, especialmente em crianças.
Todo e qualquer sinal ou sintoma que a pessoa vacinada
apresentar após a vacinação deve ser considerado um
evento adverso pós-vacinação.
Quanto maior o número de vacinas utilizado, maior a
probabilidade de que algum evento coincida com a sua
aplicação, sem, necessariamente, existir vínculo causal.
Os eventos adversos associados com a administração
de vacinas podem ser:
locais: mais comuns; ocorrem com as vacinas aplicadas por via intramuscular e subcutânea, sendo
geralmente dor local, vermelhidão , inchaço e síncope
após a vacinação.
sistêmicos: são geralmente febre, mal-estar geral, irritabilidade, cefaleia, náuseas, vômitos e sonolência. Às
vezes podem ocorrer eventos adversos próprios de
determinados imunobiológicos, tais como se verifica
eventualmente com a vacina contra a coqueluche:
convulsão, choro contínuo e síndrome hipotônico
e hiporresponsiva. Alguns raros são, encefalopatia e
anafilaxia.

Eventos adversos comuns a várias vacinas
Alguns eventos adversos são bastante comuns e não
existe vacina totalmente isenta de determinar eventos
adversos, ainda que possam ter frequência mínima.
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Dor no local da aplicação

Exantema generalizado

As vacinas contendo adjuvante, particularmente os sais
de alumínio causam dor local com maior frequência
e intensidade. Aplicação inadequada da vacina pode
aumentar a incidência desses eventos, sendo de fundamental importância a aplicação correta das vacinas.
Portanto, os profissionais de enfermagem devem receber
educação continuada sobre a técnica de administração
de vacinas.

Pode ocorrer com as vacinas de sarampo, rubéola, varicela ou, com menor frequência, com outras vacinas. O
exantema pode ser devido ao próprio vírus atenuado
ou a hipersensibilidade a algum dos componentes da
vacina, geralmente antibióticos, presentes em quantidades
mínimas nas formulações finais.

A conduta poderá ser a indicação do uso de compressas frias nas primeiras 24 horas – 48 horas e de acordo
com a orientação médica o uso de analgésicos quando
necessário5
Eritema no local da aplicação
A ocorrência de eritema, com ou sem induração, tem
os mesmos fatores de risco que a dor. Junto com a dor
no local da aplicação, este é, talvez, o mais comum dos
eventos adversos. Não têm maiores implicações clínicas,
sendo geralmente discreto e autolimitado.
Abscesso frio
O abscesso frio não é propriamente um abscesso na
medida que não tem origem infecciosa.Trata-se da vacina
inadequadamente absorvida que termina por induzir
processo inflamatório.
A ocorrência de abscesso frio pode ocorrer com a vacina
tríplice (difteria, tétano e pertussis, DTP; ou difteria, tétano e pertussis acelular, DTPa) quando administrada no
subcutâneo ao invés do músculo e ou quando houver
técnica incorreta na administração.
A vacina que sofreu congelamento ou vacina inadequadamente homogeneizada, resultando em concentração de
adjuvante (sais de alumínio), também pode determinar
abscesso frio.
Quando houver aumento na frequência desses eventos
locais, a técnica de aplicação e a conservação das vacinas
devem ser avaliadas.
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Síncope1
Síncope ocorrendo dentro dos 30 minutos de uma
vacinação é ocorrência comum, particularmente em
adolescentes e adultos. A causa não é a vacina em si,
mas a ansiedade perante a injeção.
Recomenda-se que, quando vacinando adolescentes e
adultos, aplicar a vacina com o paciente sentado e sob
observação por pelo menos 15 minutos. Se a síncope
se desenvolver, os indivíduos devem ser observados até
que eles estejam assintomáticos.
O profissional de enfermagem deve estar ciente das
manifestações pré-síncope e estar atento para prevenir
lesões se ocorrerem fraquezas, tonturas ou perda da
consciência.
Febre
Ainda que virtualmente todas as vacinas tenham sido
associadas à febre, algumas determinam febre com maior
frequência. Entre estas, a vacina DPT de células inteiras
contra a coqueluche se destaca, pois a febre pode ocorrer em até 50% dos vacinados.
A recomendação antiga de utilizar medicamentos antitérmicos ou antipiréticos e antiinflamatórios como
profilático, isto é, utilizá-los antes da administração da
vacina para evitar a febre e dor após a vacina, não é mais
recomendada, no entanto, seu uso no caso de ocorrência de febre ou dor continua após a vacinação continua
sendo indicado de acordo com a orientação médica5.

Quadro 1: Incidência média dos eventos adversos mais frequentes*

Reação local		
Vacina
Febre
(dor, edema, eritema)
			
BCG
Hib

Irritabilidade,
mal-estar
e sintomas inespecíficos

comum

-

-

5–15%

2 – 10%

-

adultos até 30%
crianças até 5%

1 – 6%

-

Sarampo / SCR

até 10%

até 5%

até 5%

Polio oral (OPV)

não

menos que 1%

Hepatite B

Tétano / DT
DTP

c)

até 10%

b)

até 50%

até 10%

b)

até 50%

menos que 1% a)
até 25%
até 60%

* Pode apresentar variação significativa conforme o fabricante, condições de armazenamento, manuseio e de aplicação
a) Diarreia, cefaleia e dor muscular b) É provável que as taxas de reações locais aumentem com as doses de reforço entre 50% a 85% c) Essas taxas são
para a DTP de célula inteira. A vacina DTPa (acelular) é mais baixa.
Adaptado de: World Health Organization. Supplementary information on vaccine safety: part 2. Background rates of adverse events following immunization.
Geneva: World Health Organization, Department of Vaccine and Biologicals, 2000. Disponível em http://www.who.int/vaccines-documents/DoxGen/H3DoxList.htm. Acessado em 14.08.2010

Convulsão
Vacinas não determinam convulsões diretamente. Por
determinarem febre, levam à ocorrência de convulsão
febril, particularmente porque o segmento etário mais
propenso a convulsões febris é o mesmo que recebe
maior número de vacinas.
Algumas vacinas estão associadas a uma maior incidência
de convulsão, como a vacina DTP (células inteiras) por
induzir febre com grande frequência.
O uso profilático de medicamentos antitérmicos em
crianças com história anterior de convulsão foi retirada
das recomendações do Centers for Disease Control and
Prevention dos EUA, por falta de evidências empíricas
de sua eficácia1, porém continua mantido nas normas
de imunização do Centro de Vigilância Epidemiológica
da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo2 e do
Programa Nacional de Imunização do Ministério da
Saúde do Brasil5.
A conclusão final do documento técnico “Uso do paracetamol profilático em imunizações: resposta de anticorpos
“ da Divisão de Imunização do Centro de Vigilância
Epidemiológica da Secretaria do Estado da Saúde de
São Paulo diz:
“A Comissão Permanente de Assessoramento em
Imunizações da Secretaria de Estado da Saúde de
São Paulo, frente a estes dados8, recomenda muito
cautela com o uso profilático ROTINEIRO de
antipiréticos e antiinflamatórios em crianças por
ocasião da vacinação. Deve-se sempre analisar risco
benefício. Somente para as crianças com história pessoal e familiar de convulsão, e naquelas que tenham
apresentado febre > 39,5oC ou choro incontrolável

após dose anterior de vacina tríplice bacteriana (DTP
ou DTPa) recomenda-se, conforme já descrito na
norma técnica vigente, a administração de antitérmico/analgésico no momento da vacinação e com
intervalos regulares nas 24-48 horas subsequente”.
O texto integral encontra-se disponível em http://www.
cve.saude.sp.gov.br/htm/imuni/imuni_doc.html (acessado em 06/04/2011).
Reações de hipersensibilidade e anafilaxia
Ainda que uma preocupação constante, as reações de
hipersensibilidade ao antígeno vacinal ou a um dos componentes da vacina são relativamente pouco frequentes.
A anafilaxia, e o choque anafilático são as manifestações
de hipersensibilidade mais graves.
As reações de hipersensibilidade são difíceis de prever,
mas algumas medidas podem reduzir o seu risco. Uma
rápida anamnese indagando sobre uso prévio da vacina a
ser aplicada, outras vacinas e hipersensibilidade a outras
substâncias contidas na formulação, ajuda a conhecer
melhor o risco. Reação grave de hipersensibilidade à
vacina a ser aplicada é uma contraindicação relativa. Se
imprescindível, a aplicação deve ser feita em local com
condições de atendimento médico de urgência.
Hipersensibilidade grave (reação anafilática) às proteínas
do ovo – atualmente presente somente nas vacinas de
febre amarela e influenza – é uma condição rara, existente apenas em crianças.
Todo serviço de imunização deve ter material de
emergência e os profissionais de saúde capacitados
para o reconhecimento e condutas ao atendimento da
reação anafilática.
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Investigação de eventos adversos5
Diversos países mantêm sistemas de vigilância e investigação de eventos adversos pós-vacinação, considerando
que o monitoramento adequado e a investigação oportuna e competente são de fundamental importância
para manutenção da confiança nos programas de
imunizações.
No Brasil foi instituída a Vigilância de Eventos Adversos
Pós Vacinação a partir de 1998 e a partir de 2005 com
a Portaria nº 33 da Secretaria de Vigilância em Saúde do
Ministério da Saúde introduziu os eventos adversos pósvacinação como agravo de notificação compulsória.
É importante ressaltar que quaisquer eventos adversos
devem ser notificados, seja para os serviços de saúde
municipal ou estadual, quando clínica particular o fabricante também deve ser informado. A notificação para o
fabricante deverá ser feita através do telefone que consta
na bula e embalagem do produto.
É importante lembrar que os eventos adversos podem ser determinados por aplicação inadequada ou
a alterações sofridas pela vacina por armazenamento
inadequado, como congelamento.
São três os pontos básicos para a investigação de eventuais eventos adversos:
fatores relacionados à vacina: inclui o tipo (agente
inativado ou atenuado), a cepa vacinal, o modo
de cultivo e propagação dos microrganismos, o
processo de inativação ou atenuação, adjuvantes,
estabilizadores ou substâncias conservantes, o lote
da vacina, além das condições de armazenamento e
transporte.
fatores relacionados aos vacinados: idade, sexo,
número de doses e datas das doses anteriores da
vacina, eventos adversos às doses prévias, doenças
concomitantes, doenças alérgicas, auto-imunidade,
deficiência imunológica;
fatores relacionados à administração: técnica de
aplicação, agulha e seringa e local de inoculação, via
de inoculação (vacinação intradérmica, subcutânea
ou intramuscular).

Contraindicações e falsas contraindicações1,2,5,7
Não existem contraindicações absolutas à vacinação, no
entanto, algumas regras gerais devem ser seguidas, ainda
que, quando o risco de aquisição da doença seja alto,
estas podem e devem ser analisadas caso a caso.
A vacinação está contra indicada ou deveria ser adiada
em muito poucas pessoas, na realidade existem mais
6

falsas contra indicações do que verdadeiras. É importante
que os profissionais de saúde tenham conhecimento das
situações que se devem evitar ou adiar a vacinação, para
que não haja contra indicações desnecessárias.
Contraindicações gerais
Pessoas que apresentaram reações de caráter anafilático à dose prévia da vacina ou de seus componentes.
O primeiro trimestre de gestação é um período durante o qual a vacinação, assim como qualquer outro
medicamento ou imunobiológico, deve ser evitado.
Atualmente a vacinação de influenza é indicada em
qualquer idade gestacional9.
Vacinas de agentes atenuados (vírus ou bactérias)
As vacinas de bactérias ou vírus atenuados, em princípio,
não devem ser aplicadas a:
Gestantes (salvo situações de alto risco de exposição
a algumas doenças virais imunopreveníveis como, por
exemplo, febre amarela).
Pessoas com imunodeficiência congênita ou adquirida; como portadores de neoplasias malignas, submetidos a transplantes de medula ou outros órgãos,
infectados pelo HIV ou que estão em tratamento
com corticosteroides em dose alta (equivalente a
prednisona na dose de 2 mg/kg/dia ou mais, para
crianças, ou de 20 mg/dia ou mais, para adultos, por
mais de duas semanas) ou são submetidas a outras
terapêuticas imunodepressoras (quimioterapia antineoplásica, radioterapia etc.). Como existem diversos
tipos e graus de comprometimento da resposta
imunológica há recomendações específicas para cada
uma dessas condições.
Recomenda-se consultar:
Manual dos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais [http://bvsms.saude.gov.br/bvs/
publicacoes/manual_centro_referencia_imunobiologicos.pdf] (acessado em 08/04/2011)
Manual de Vigilância Epidemiológica de Eventos Adversos Pós-Vacinal [http://portal.saude.gov.br/portal/
saude/Gestor/visualizar_texto.cfm?idtxt=21219]
(acessado em 08/04/2011)
Afora as contraindicações gerais assinaladas acima, existem algumas específicas, particulares a uma determinada vacina. Antes de utilizar qualquer vacina, devem ser
consultadas as informações do fabricante, e as normas
oficiais de saúde pública ou de agência regulatória.

Adiamento de vacinação1,2,6
por um mês após o término de corticoterapia em
dose imunodepressora ou por três meses após a
suspensão de outros medicamentos ou tipos de
tratamento que provoquem imunodepressão.

A imensa maioria das contraindicações à vacinação é
temporária, i.e., o paciente pode e deve ser vacinado tão
logo tenha desaparecido o motivo da contraindicação.
Todo o esforço deve ser feito para que a vacinação
ocorra dentro do menor espaço de tempo possível.
Caso seja evidente que o paciente não retornará para
a vacinação ou que o impedimento não se resolverá em
curto prazo, a contraindicação deve ser reconsiderada.
Deve ser adiada a aplicação nos casos de:

Após a administração de imunoglobulinas ou de
sangue e derivados, devido à possibilidade de que os
anticorpos presentes nesses produtos neutralizem
o vírus vacinal. Esta recomendação é válida para as
vacinas contra sarampo, caxumba, rubéola e varicela.
As vacinas caxumba, rubéola e varicela não devem
ser administradas nas duas semanas que antecedem
ou até três meses apos o uso de sangue e derivados.
Quanto a vacina sarampo a interferência com a
resposta sorológica pode ser mais prolongada.

doença aguda febril grave, sobretudo para que seus
sintomas e sinais, assim como eventuais complicações, não sejam atribuídos à vacina administrada.
pessoas submetidas a tratamento com medicamentos em doses imunodepressoras, por causa do
maior risco de complicações ou da possibilidade de
resposta imune inadequada.

Quadro 2: Intervalos sugeridos entre a administração de imunoglobulinas e vacinas contra o sarampo, monovalentes ou
combinandas

INDICAÇÃO

DOSE

INTERVALO

Via

U ou ml

mg de Igkg

Tétano (IGHAT)

IM

250U

-10

(meses)**
3

Profilaxia da Hepatite A (IgH)

IM

0,02 ml/kg-0,06ml/kg

3,3-10

3

Profilaxia da Hepatite B (IGHHB)

IM

0,06 ml/kg

10

‘3

Profilaxia da Raiva (IGHAR)

IM

20UI/kg

22

4

Dose padrão

IM

0,25 ml/kg

40

5

Imunodeprimido

IM

0,5 ml/kg

80

5

Profilaxia da varicela (IGHVZ)

IM

125 U/10kg (máximo de 625U)

20-40

5

Henácias lavadas

EV

10ml/kg

Desprezível

Zero

Hemácias em solução salina com aderina

EV

10ml/kg

10

3

Papa de hemácias

EV

10ml/kg

20-60

5

Sangue total

EV

10ml/kg

80-100

6

Plasma ou plaquetas

EV

10ml/kg

160

7

Tratamento de imunodeficiência (IgH)

EV

-

300-400

8

PTI (IgH)

EV

-

400

8

Profilaxia de VSR
(palvizumab – anticorpo monoclonal)

IM

-

15 mg/kg (monoclonal)

Zero

PTI

EV

-

1000

10

PTI ou Doença de Kawasaki

EV

-

1600-2000

11

Profilaxia do Sarampo (IgH)

Transfusão de sangue

Fonte: Americam Academy of Pediatrics. 2006 Red Book: Reporto of the Committee on Infeccious Diseases. 27th ed. Elk Grove Village, IL: American Academy of Pediatrics, 2006, p445.
*EV – endovenoso; IgH – imunoglobulina humana; IGHAT, Ig anti-tetânica; IM ontramuscular; IGHHB, Ig anti-hepatite B; IGHAR, Ig anti-rábica; IGHVZ, Ig antivaricela-zóster; PTI, púrpura trombocitopênica immune; VSR – virus sincicial respiratório.
** Estes intervalos devem prover um tempo suficiente para a diminuição dos anticorpos passivos em todas as pessoas e permitir uma resposta adequada
à vacina contra o sarampo. Os médicos não devem assumir que as pessoas estão totalmente protegidas contra o sarampo durante estes intervalos. Doses
adicionais de Ig ou de vacina contra o sarampo podem ser indicadas após exposição ao sarampo.
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Algumas vacinas podem ter contraindicações específicas
e ou situações em que se recomenda o seu adiamento,
é importante consultar as recomendações do fabricante contidas na bula e a do Manual de Normas de
Vacinação.
Falsas contraindicações
Não constituem contraindicação à vacinação2,7:
doenças benignas comuns, tais como afecções recorrentes infecciosas ou alérgicas das vias respiratórias
superiores, com tosse, coriza, diarreia leve ou moderada, doenças da pele (impetigo, escabiose etc);
desnutrição;
aplicação de vacina contra a raiva em andamento;
doença neurológica estável (síndrome convulsiva
controlada, por exemplo) ou pregressa, com sequela
presente;
antecedente familiar de convulsão;
tratamento sistêmico com corticosteroide durante
curto período (inferior a duas semanas), ou tratamento prolongado diário ou em dias alternados com
doses baixas ou moderadas;
alergias, exceto as reações alérgicas sistêmicas e
graves, relacionadas a componentes de determinadas
vacinas;
prematuridade ou baixo peso no nascimento. As vacinas devem ser administradas na idade cronológica
recomendada, não se justificando adiar o início da
vacinação. (exceto BCG, que deve ser aplicado somente em crianças com peso >2kg).
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internação hospitalar - crianças hospitalizadas podem ser vacinadas antes da alta e, em alguns casos,
imediatamente depois da admissão, particularmente
para prevenir a infecção pelo vírus do sarampo ou
da varicela durante o período de permanência no
hospital.
uso de antimicrobianos ou de outro medicamento
que não tenha efeito imunossupressor.
Deve-se ressaltar que história ou diagnóstico clínico
pregresso de coqueluche, difteria, poliomielite, sarampo,
rubéola, caxumba, tétano ou tuberculose não constituem
contraindicações ao uso de qualquer vacina.

Considerações finais
Os enfermeiros devem ter conhecimento atualizado
sobre vacinas e a vacinação de modo a poder explicar,
com segurança, sua necessidade, benefícios e riscos. As
explicações oferecidas aos pacientes devem ser cientificamente fundamentadas e homogêneas entre os diversos
profissionais de saúde3.
Isso somente se alcança através de educação continuada, acesso fácil à informação e clareza na percepção
dos problemas.
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As opiniões contidas neste material são de responsabilidade de seus autores
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O CONTEÚDO DESTE MATERIAL EXPRESSA A OPINIÃO DO AUTOR.
A J&J INFORMA QUE O USO DE TYLENOL® É INDICADO PARA FEBRE
E DOR E, POR ISSO, O SEU USO PROFILÁTICO PARA SINTOMAS RECORRENTES DE VACINAS NÃO É RECOMENDADO.

Apoio:

Advertência: NÃO USE TYLENOL® JUNTO COM
OUTROS MEDICAMENTOS QUE CONTENHAM PARACETAMOL,
COM ÁLCOOL, OU EM CASO DE DOENÇA GRAVE DO FÍGADO.
Indicações: Analgésico e antitérmico.
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