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RESUMO 
 

Couto, CR. Viroses respiratórias após vacinação contra influenza em 
profissionais de saúde (Projeto tira-teima) [dissertação]. São Paulo: 
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo;2009. 84p. 

 
INTRODUÇÃO: A adesão à vacinação contra influenza é historicamente 
baixa entre profissionais da área da saúde (PAS) (2 a 36%). A ocorrência de 
sintomas respiratórios após vacinação é freqüentemente interpretada como 
falha vacinal. No Hospital das Clínicas da FMUSP, um estudo preliminar 
mostrou que as principais razões para não adesão são a percepção da 
ineficácia da vacina e o medo de reações adversas. OBJETIVOS: Identificar 
a incidência de eventos adversos pós-vacinação e identificar os vírus 
respiratórios (VR) responsáveis por eventuais episódios de infecção de via 
aérea superior (IVAS) que ocorram entre indivíduos vacinados. MÉTODOS: 
Foi seguida uma coorte de 398 PAS vacinados objetivando verificar a 
ocorrência de eventos adversos até 48 h após a vacinação. Durante 4 
meses, 337 PAS foram seguidos 2 vezes por semana para avaliar a 
ocorrência de sintomas respiratórios. Lavados nasais foram coletados na 
presença de sintomas para pesquisa de VR. A técnica de 
imunofluorescência direta foi usada para diagnosticar vírus sincicial 
respiratório, influenza A e B, adenovírus e parainfluenza. PCR foi utilizada 
para detectar picornavírus e coronavírus e PCR em tempo real para 
diagnosticar metapneumovírus. Para assegurar melhor sensibilidade, 
influenza A e B foi também detectado pela PCR em tempo real e adenovírus 
pela PCR. RESULTADOS: Eventos adversos foram relatados por 30% dos 
PAS, predominando cefaléia (15,1%), mialgia (14,3%) e mal estar (13,6%). 
Nenhum evento adverso grave foi observado. Cento e vinte e um PAS 
(35,9%) desenvolveram sintoma respiratório durante o seguimento e lavado 
nasal foi colhido em 93 dos 192 episódios apresentados. Vírus influenza A 
foi detectado em 5 dos 93 episódios (5,3%) e outros vírus respiratórios em 
26 (27,9%). No restante dos 61 episódios (65,6%) nenhum vírus foi 
encontrado. A densidade de incidência de infecção pelo vírus influenza foi de 
4,3 episódios por 100 pacientes-mês enquanto que a densidade de infecção 
por outros vírus respiratórios foi de 10,8 episódios por pacientes-mês. 
CONCLUSÃO: Vacina da influenza é segura. O medo de eventos adversos 
grave parece injustificado, bem como, a percepção da ineficácia da vacina. 
O presente estudo evidencia que IVAS após vacinação é 
predominantemente causada por outros vírus respiratórios (28%) e não pelo 
vírus influenza (5%). 
Descritores: influenza humana; vacinas contra influenza; profissional de 
saúde; reação em cadeia da polimerase; imunofluorescência; evento 
adverso, sintoma respiratório; virus respiratório, adesão à vacinação.  

 
 
 

 



SUMMARY 
 

Couto, CR. Respiratory virus infections in health care workers vaccinated 
against influenza. (“Tira-teima” project) [dissertation]. São Paulo: School 
of Medical Sciences, University of São Paulo; 2009. 84p. 

 
INTRODUCTION: Compliance with influenza vaccination has been 
historically poor among health care workers (HCW), ranging from 2 to 36% 
world around. The occurrence of respiratory symptoms following influenza 
vaccination is frequently taken as vaccine failure which reinforces vaccine 
disbelief. A preliminary study conducted at Hospital das Clínicas, University 
of São Paulo School of Medical Sciences, showed that the main reasons for 
non-compliance with influenza vaccination were the perception of vaccine 
inefficacy and fear of adverse events. OBJECTIVES: To determine the 
incidence of adverse events after seasonal influenza vaccination and identify 
other respiratory viruses causing upper respiratory infections in vaccinated 
HCWs. METHODS: A cohort of 398 vaccinated HCWs was prospectively 
surveyed for the occurrence of any adverse event in the first 48h after 
vaccination. A subset of the original cohort (337 HCWs) was followed up 
during four months, twice a week, for the detection of respiratory symptoms. 
Nasal washes were taken if respiratory symptoms occurred. Direct 
immunofluorescent assay (DFA) was performed for the detection of 
respiratory syncytial virus (RSV), influenza (INF) A and B, parainfluenza 
(PIV) 1, 2 and 3, and adenovirus (ADV).  PCR was performed for the 
detection of human rhinoviruses (HRV), ADV and coronaviruses (hCoV); and 
real time PCR for the detection of human metapneumovirus (hMPV). To 
assure greatest sensitivity of influenza diagnosis, real time PCR was added 
to the diagnostic tools of influenza viruses. RESULTS: Adverse events were 
reported by 30% of the HCWs, being headache and myalgia reported by 50% 
and 47% of the participants, respectively. No severe adverse event was 
observed. One hundred and twenty-one HCWs (35.9%) developed 192 
episodes of respiratory symptoms during follow-up and nasal washes were 
taken in 93 of them. Influenza A virus was detected in five of the 93 episodes 
(5.3%) and other respiratory viruses in 26 (27.9%). In the remaining 61 
episodes (65.6%) no respiratory virus was identified. The incidence density of 
influenza was 4.3 episodes per 100 HCW-month, while the incidence density 
of other respiratory viruses was 10.8 episodes per HCW-month. 
CONCLUSIONS: Influenza vaccine is safe. The fear of adverse events as 
well as the perception of vaccine inefficacy seems to be unjustified in this 
population. The present study showed that the occurrence of upper 
respiratory infection during the four months following seasonal influenza 
vaccination of HCWs is generally caused by other respiratory viruses (28%) 
and not by influenza viruses (5%). 
Descriptors: Human influenza, influenza vaccines; health personnel; 
polymerase chain reaction; fluorescent antibody technique; adverse event; 
respiratory symptoms; respiratory viruses; compliance with influenza 
vaccination. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

        A influenza é uma doença viral com alta taxa de morbidade em todas as 

faixas etárias, especialmente em pessoas acima de 65 anos e portadores de 

doenças crônicas, incluindo doenças cardiovasculares, pulmonares e 

metabólicas1. 

Em função do contato com pacientes e/ou materiais infectados dos 

mesmos, os profissionais da saúde estão particularmente expostos a 

agentes infecciosos, muitos dos quais, passíveis de prevenção por 

vacinação, tais como o vírus da influenza. Uma vez que estes profissionais 

são potenciais fontes de transmissão para outros funcionários e pacientes, a 

vacinação dos profissionais da saúde contra a influenza está associada a 

uma redução no absenteísmo ao trabalho e a um menor número de óbitos 

entre pacientes internados em instituições assistenciais2-5. 

Recentemente, Salgado e colaboradores sugerem haver uma 

associação importante entre adesão dos profissionais de saúde à vacinação 

e menor taxa de influenza entre os pacientes6. 

Historicamente, a adesão à vacinação contra a influenza entre 

profissionais de saúde tem sido baixa, variando de 2% a 36% em todo o 

mundo7, 8. 

Apesar das recomendações anuais de vacinação contra influenza 

para profissionais de saúde (PAS), inúmeros estudos demonstram taxa de 

adesão abaixo do esperado. Hofman et al revisou programas púbicos de 

vacinação contra influenza em unidades de saúde para verificar o sucesso 
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ou não desses programas e ainda as crenças dos profissionais frente à 

vacinação. Os estudos identificados no período de 1985 e 2002 

demonstraram taxas de vacinação entre 2,1% e 2,8%. Nos Estados Unidos 

(EUA), altas taxas de adesão estavam relacionadas a campanhas favoráveis 

à vacinação e fácil acesso a mesma 9, 10 e menores taxas de adesão (30%) 

quando somente a vacina era oferecida. A principal barreira contra a adesão 

foi o medo de reações adversas9. 

Taxas de adesão de apenas 34% e 36% foram reportadas em 

pesquisas conduzidas em 1997 e 2001, respectivamente5. 

Em 2004, a adesão entre os profissionais de saúde dos Estados 

Unidos não havia mudado, evidenciando taxa de adesão de 34,2%, 

conforme dados do CDC11. Estudos europeus demonstram taxas de adesão 

ainda menores entre os profissionais da saúde, variando de 17,6% a 24,3%8. 

Os motivos que levam os profissionais de saúde à não tomar a vacina 

são variados. Os mais freqüentemente relatados nos estudos são: medo dos 

efeitos colaterais, incluindo experiência anterior de efeitos colaterais pós-

vacinação2, 12-16, inconveniência, incluindo falta de tempo para tomar a 

vacina13-15, 17 e não gostar de injeções ou medicamentos4, 11, 16, 17. 

Christian MA e Ohrt & McKinney mostraram que a falsa crença de que 

poderiam contrair gripe pela vacina impediam as pessoas de se vacinarem4, 

15.  

Ainda, alguns profissionais de saúde não se identificam como grupo 

alvo para a vacinação contra a influenza14. Outros motivos encontrados em 
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grande parte dos trabalhos, mas em menor freqüência são: esquecer de 

tomar a vacina4, 13, 14, 16, 17, custo4, 13, 14, 16, 17 e alergia à vacina4, 13, 14, 16, 17.  

A não transmissão da influenza a pacientes sob maior risco de 

complicações, tais como os imunocomprometidos, pacientes em UTI, idosos 

e recém nascidos tem sido um argumento utilizado em muitas campanhas 

de vacinação, com o objetivo de tentar convencer o profissional de saúde a 

receber a vacina3. Entretanto, um dado relevante que emerge desses 

estudos é a preocupação do profissional de saúde com a proteção individual, 

que se mostra como uma razão mais forte do que a de proteger os 

pacientes14, 15. 

Estudo recente realizado entre os profissionais de saúde do Hospital 

das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-

FMUSP) mostrou taxa de adesão de 34,4%, considerada baixa adesão18. 

Outro estudo, realizado na Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), 

avaliando a prevalência de influenza e outras viroses respiratórias em 

indivíduos sintomáticos de diferentes populações de risco (adultos 

saudáveis, profissionais de saúde e receptores de transplante renal), 

evidenciou que apenas 19% dos profissionais de saúde haviam sido 

vacinados19. 

No estudo realizado no HC-FMUSP, 33,5 % dos funcionários 

relataram não ter informações sobre a vacina e a principal razão para a 

vacinação foi a proteção pessoal e em menor proporção, a proteção do 

paciente. A análise multivariada evidenciou que maior idade, ter cuidado de 

caso grave de gripe e a adesão de companheiros de setor à vacinação, se 
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associaram de forma independente à maior adesão à vacinação contra a 

influenza18. Por outro lado, como razões de não adesão foram encontrados: 

1) acreditar que a vacina tem efeitos colaterais graves (23,4%), 2) 

esquecimento (20,1%), 3) não se identificar como grupo de risco (14,3%), 4) 

não ter tempo para ir se vacinar (13,6%), 5) não gostar de injeções (11,7%), 

e em menor proporção, 6) ter apresentado reação colateral grave à vacina 

(8,4%) e 7) acreditar que a vacina é ineficaz (3,9%)18. 

Uma razão importante de não adesão encontrada em outros estudos 

é a crença de que a vacina pode causar gripe4, 15. 

Em recente revisão da literatura sobre estudos enfocando atitudes e 

fatores preditivos de adesão à vacinação, Hollmeyer e cols. concluíram que 

o profissional de saúde que toma a vacina: 1) o faz em seu próprio benefício 

e não por seus pacientes, 2) em geral confiam na eficácia da vacina, 3) são 

mais velhos do que os que não se vacinam e 4) geralmente tomam a vacina 

todos os anos20.  

O vírus da influenza é um dos causadores das infecções de vias 

aéreas superiores (IVAS). Outros vírus e bactérias podem causar os 

mesmos sintomas e, como estes episódios geralmente não são investigados 

do ponto de vista etiológico, acabam sendo erroneamente interpretados 

como falha vacinal. 

Embora esta crença tenha sido declarada espontaneamente durante 

o inquérito realizado no HC-FMUSP por apenas 4% dos entrevistados, é 

possível que a ocorrência de infecções do trato respiratório alto em 
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funcionários vacinados represente um fator adicional na descrença em 

relação à eficácia da vacina18.  

Não há estudos prospectivos em profissionais de saúde avaliando a 

ocorrência de influenza ou de outras viroses respiratórias pós-vacinação, 

estas últimas podendo ser erroneamente associadas à falha vacinal.  
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1.1 Objetivos 

 

1. Identificar a incidência de eventos adversos pós-vacinação de 

influenza em profissionais da saúde. 

 

2. Identificar os vírus respiratórios responsáveis por episódios de 

infecções de vias áreas (IVAS) que ocorram entre os indivíduos 

vacinados nos quatro meses subseqüentes à vacinação. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Vírus influenza 

A influenza é uma doença infecciosa aguda causada pelo Myxovirus 

influenzae, da família Orthomyxovirus, subdivididos em gêneros sendo os 

mais conhecidos Influenzavirus A, Influenzavirus B e Influenzavírus C. 

Apenas os tipos A e B têm relevância clínica em humanos21. 

Os virions têm formato esférico ou alongado e medem entre 80 a 

120nm e têm envoltório lipídico onde se projetam as duas importantes 

glicoproteínas: A hemaglutinina (HA), cuja função principal é ligar o vírus ao 

receptor da célula hospedeira, e a neuraminidase (NA), enzima capaz de 

destruir os receptores celulares e têm o papel de liberar os vírus da célula 

infectada após a replicação viral. Respostas imunes contra HA são os 

principais determinantes da proteção contra o vírus, enquanto que resposta 

imune contra o receptor NA limita a disseminação viral e contribui para a 

redução da infecção. Abaixo do envoltório encontra-se uma membrana 

(matriz) e no seu interior as nucleoproteínas (NP) e o material genético 

formado por RNA21-23. 

Existem 16 tipos de hemaglutinina e 9 tipos de neuraminidase. São 

melhor conhecidas três hemaglutininas (H1, H2, H3) e duas neuraminidases 

(N1e N2) presentes nos vírus influenza do tipo A24.  

Os vírus influenza (INF) apresentam variações antigênicas 

significativas que ocorrem periodicamente, sendo estas as responsáveis por 

graves pandemias na história da humanidade. Variações antigênicas podem 
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ocorrer por variação antigênica gradual (“antigenic drift”) que envolvem 

pequenas mudanças antigênicas na HA e NA e por variação antigênica 

brusca (“antigenic shift”) que são variações maiores, resultando em 

substituição do segmento do genoma. Normalmente “antigenic drift” ocorrem 

anualmente e são responsáveis por epidemias sazonais de menor extensão 

e gravidade22, 25-27. 

As variações bruscas ou “antigenic shifts” são restritas ao vírus 

influenza A e podem estar associadas a pandemias. Tais variações são 

definidas com o surgimento na população de um novo vírus influenza, 

formado por uma nova HA ou HA e NA que são imunologicamente distintas 

daquelas dos vírus influenza circulantes em anos anteriores. Uma pandemia 

é instalada quando ocorre a transmissão pessoa-pessoa causando doenças 

em larga escala entre humanos susceptíveis. Pandemias vêm ocorrendo em 

intervalos irregulares, causando grande impacto na humanidade desde 

1918, após a gripe espanhola que causou a morte de mais de 20 milhões de 

pessoas ao redor do mundo22, 25-28.  

Em 1957 a gripe asiática surgiu após a substituição do vírus H1N1 

pela cepa H2N2. Esta variação antigênica envolvendo a HA e a NA resultou 

em uma grave pandemia com estimativa de 70.000 mortes. Em 1968 a cepa 

H3N2 substitui a cepa H2N2 causando mais uma pandemia, desta vez, a 

gripe de Hong Kong21, 22.  

Em 2001, o vírus influenza A (H1N2) estava circulando amplamente. 

Provavelmente o vírus A (H1N2) surgiu após o rearranjo genético entre o 
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vírus A (H1N1) e o vírus A (H3N2). O surgimento de novas variantes de vírus 

é o resultado da freqüente mudança antigênica21, 22.  

Em 1997 casos humanos de infecções causados pelo vírus A/H5N1 

foram detectados em Honk-Kong em um surto de Influenza iniciado em aves 

domésticas, com alta taxa de letalidade (33,3%), afetando 18 pessoas, das 

quais 6 morreram. Recentemente, entre dezembro de 2003 e abril de 2004, 

novos episódios ocorreram e surtos foram verificados no Vietnã e na 

Tailândia. Altas taxas de letalidade também foram observadas nesses anos, 

45,4% e 70% respectivamente29. 

Dados da OMS demonstram que até dezembro de 2009 de 2009, 447 

casos de influenza aviária em humanos foram confirmados 

laboratorialmente, com 263 mortes em 15 países30.  

Recentemente, entre o final de março e início de abril de 2009, um 

surto provocado pelo vírus influenza A H1N1 foi detectado no México e 

posteriormente foram identificados casos nos EUA 31. Em 11 de junho, a 

OMS anuncia um alerta pandêmico de nível 6, indicando a transmissão 

sustentada entre humanos e a ampla disseminação do vírus entre os 

continentes32, 33.  

Estudos demonstram que a atual pandemia está sendo causada pelo 

vírus influenza A H1N1 originado através do rearranjo de duas cepas suínas, 

uma cepa humana e uma cepa de influenza aviária34-37.  

Influenza em suínos foi primeiramente reconhecida na epidemia de 

1918 e o vírus foi isolado pela primeira vez em humanos em 197437-39.  
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Em meados de agosto de 2009 mais de 209.438 casos de infecção 

por influenza A (H1N1) haviam sido confirmados laboratorialmente, com um 

total de 2.185 mortes 40. Em 23 de dezembro de 2009 já se totalizavam 

11516 mortes em 208 paises31. Deve-se considerar que estes números 

estejam subestimados, devido a não confirmação laboratorial de todos os 

casos41.   

Um importante aspecto da fase inicial pandêmica da influenza foi a 

predominância de casos graves e fatais em indivíduos mais jovens, o que 

difere da influenza sazonal com casos graves predominando em extremos 

de idades42.  

Alguns grupos de indivíduos apresentam maior risco de desenvolver 

doença grave, entre os quais se destacam os indivíduos com condições de 

imunossupressão, gravidez, cardiopatias, diabetes e obesidade43. 

A OMS declarou a pandemia de influenza (H1N1) como Emergência 

de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) anunciando o alerta 

de pandemia para o maior nível, fase 6, que denota ampla disseminação 

comunitária em pelo menos 2 continentes33, 44.  

 

2.1.1 Manifestações Clínicas 

 

A doença é caracterizada pelo aparecimento abrupto de febre, 

mialgia, cefaléia, mal-estar, tosse não produtiva, dor de garganta e rinite.  

Crianças podem apresentar complicações como otite média45-48. 
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Na maioria dos casos e na ausência de complicações a doença se 

resolve entre 3 a 7dias. Tosse e mal-estar podem persistir por até duas 

semanas. A influenza pode exacerbar condições pré-existentes como a 

doença pulmonar e cardíaca. Em casos graves, quando há o aparecimento 

de pneumonia viral, o dano ao epitélio respiratório diminui a resistência às 

infecções bacterianas propiciando desta forma infecções secundárias e co-

infecções com outros vírus e bactérias21.  

O risco de complicações, hospitalizações e mortes é aumentado em 

pessoas acima de 65 anos de idade, naquelas com doenças crônicas de 

base e em crianças muito jovens45, 46, 49.  

Entre 1972 a 1992, 426.000 pessoas morreram nos Estados Unidos 

devido a complicações da Influenza50.  

Em uma comunidade, o primeiro indício de atividade do vírus 

Influenza é o aumento de crianças com doenças respiratórias febris que 

necessitam consulta médica. Seguem-se manifestações similares em 

adultos e pode haver aumento de admissões hospitalares por pneumonia, 

descompensação de insuficiência cardíaca e de DPOC. Taxa de faltas ao 

trabalho e à escola também aumentam nessa época51.  

 

2.1.2 Vias de transmissão 

 

O vírus influenza é transmitido de pessoa a pessoa preferencialmente 

pelas vias respiratórias, através de gotículas disseminadas pela fala, tosse 

ou espirro de pessoas infectadas52.  
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O período de incubação varia de 1 a 4 dias (média de 2 dias)28. O 

período de transmissão varia de 1 a 2 dias antes do aparecimento dos 

sintomas até 5 dias depois da doença instalada. Crianças podem transmitir o 

vírus por até 10 dias do início dos sintomas e pacientes 

imunocomprometidos por períodos mais prolongados como semanas ou até 

meses53-56.  

 

2.1.3 Vacina 

 

A vacina contra influenza é a principal medida preventiva contra a 

doença. A vacinação tem como objetivos reduzir doença respiratória 

relacionada à influenza e principalmente prevenir hospitalização e morte por 

complicações entre pessoas com alto risco como idosos, pacientes com 

doenças crônicas e pacientes institucionalizados. Nos últimos 60 anos 

inúmeros tipos de vacina contra influenza foram disponibilizados para uso na 

população. Atualmente as duas principais formas de vacinação disponíveis 

são as vacinas de vírus inativados (TIV) e a vacina de vírus vivos atenuados 

(LAIV). A vacina com vírus vivos atenuados não teve sua eficácia e 

segurança totalmente esclarecida em pessoas com risco de complicações 

pela influenza. Pode-se utilizar a vacina com vírus atenuados em pessoas 

saudáveis, não grávidas e entre 2 e 49 anos de idade. As vacinas inativadas 

são produzidas com o vírus morto (inativado) ou com antígenos de 

superfície. A vacina inativada intramuscular pode ser aplicada a partir dos 

seis meses de vida5.  
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Aproximadamente 50 países têm estruturado um programa de 

imunização anual contra influenza, e outros países possuem a vacina, porém 

sem estratégia de vacinação populacional periódica. As recomendações 

para grupos de risco para vacinação variam entre os países, mas 

geralmente envolvem indivíduos com extremos de idade e aqueles com 

doenças crônicas pré-existentes, devido ao maior risco de complicações 

secundárias 57.  

O Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) recomenda 

vacinação anual para os seguintes grupos de indivíduos: pessoas com alto 

risco de complicações relacionadas à influenza como crianças com idade 

entre 6 meses e 18 anos, mulheres grávidas, pessoas acima de 50 anos, 

indivíduos com doenças crônicas e aqueles que moram ou cuidam de 

pessoas com alto risco para doença, incluindo cuidadores e profissionais da 

saúde58.  

Brasil anualmente ocorrem campanhas de vacinação contra influenza, 

na rede pública, para a população a partir de 60 anos e algumas instituições 

de saúde realizam orientações e campanhas internas de vacinação em 

profissionais da saúde. Para o ano de 2009, o Brasil recomenda que a 

vacina seja administrada durante a campanha anual de vacinação contra 

influenza (de 25 de abril a 08 de maio) à todos os indivíduos na faixa etária 

de 60 anos ou mais e para a população indígena à partir dos 6 meses de 

idade. A vacina também é disponibilizada para imunocomprometidos, 

comunicantes domiciliares de imunocomprometidos, profissionais da saúde 

e portadores de doenças crônicas59.  
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A eficácia da vacina em estudos controlados e sua efetividade na 

população vêm sendo estudadas através de diferentes métodos desde os 

menos específicos, como a prevenção de doenças respiratórias agudas, 

prevenção de pneumonias com hospitalização e morte, até por métodos 

mais objetivos como a redução de infecções respiratórias causadas por vírus 

da influenza confirmadas por exames laboratoriais60-62. 

Quando se fala em eficácia da vacina (prevenção de doença entre 

pessoas vacinadas em estudos controlados) e efetividade (prevenção de 

doença na população em geral vacinada) leva-se em conta que ambas 

dependem da idade e da imunocompetência do indivíduo vacinado, além do 

grau de similaridade do vírus presente na vacina com aqueles em circulação 

entre a população58.   

Nichol e colaboladores, em estudo randomizado, duplo cego, 

demonstraram que indivíduos vacinados apresentaram 25% menos 

episódios de doença do trato respiratório alto quando comparados com 

indivíduos que receberam placebo, com redução de 43% de absenteísmo ao 

trabalho e de redução de consultas médicas em 44%63.  

Wilde et al, demonstraram em um estudo randomizado que a vacina 

da influenza foi efetiva em prevenir infecção por influenza A e B em 

profissionais da saúde e conseqüentemente evidenciou-se redução do 

absenteísmo relacionado à síndrome gripal, corroborando assim a política 

anual de vacinação64.  

Segundo Bridges et al, a vacinação de adultos jovens saudáveis, com 

idade até 65 anos pode reduzir taxas de “influenza-like illness”, diminuir dias 
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de trabalho perdido e ainda o número de visitas a médicos quando os vírus 

circulantes na comunidade forem similares àqueles presentes na 

composição da vacina. Em estudo realizado em Dearborn/Michigam/EUA 

entre 1998 e 1999, demonstrou–se que a eficácia da vacina contra influenza 

laboratorialmente confirmada foi de 86% e que houve uma redução 

estatisticamente significante nos casos de “influenza like illness” quando as 

cepas circulantes naqueles anos foram similares às cepas contidas na 

vacina65. 

Em 1994, Edwards et al mostraram que a efetividade da vacina 

inativada contra influenza confirmada em cultura, variou de 71% a 79%, 

quando as cepas contidas na vacina e as estirpes circulantes foram similares 

e para 74% a 79% quando não houve semelhança entre os componentes da 

vacina e as cepas circulantes66.  

Em recente revisão sistemática sobre a eficácia da vacina inativada, 

Jefferson e colaboradores encontraram uma taxa de até 80% de eficácia 

contra influenza quando os vírus circulantes na população eram os mesmos 

contidos na vacina administrada67.  

 

2.1.3.1 Composição da vacina   

 

A composição da vacina contra influenza é anualmente alterada de 

acordo com as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), 

que preconiza a presença de três cepas de vírus influenza (duas cepas do 

vírus tipo A e uma cepa do tipo B. Tais recomendações para a composição 
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da vacina surgem a partir de um programa global de vigilância onde 

cooperam 130 centros nacionais de influenza localizados em 101 países31, 57, 

67. 

Duas vezes ao ano, a OMS formaliza as recomendações para a 

produção das vacinas contra influenza, em fevereiro para aquelas utilizadas 

no Hemisfério Norte e em setembro para o Hemisfério Sul57.  

No Brasil, os laboratórios nacionais de referência para a 

caracterização dos vírus da influenza são o Instituto Adolfo Lutz (IAL) em 

São Paulo, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) no Rio de Janeiro e o 

Instituto Evandro Chagas (IEC) em Belém. Em 2000 foi implantado no Brasil 

o Sistema de Vigilância de Influenza baseado numa estratégia de vigilância 

sentinela que tem por função monitorar a circulação das cepas e a carga de 

morbidade por síndrome gripal nas cinco regiões brasileiras29.  

Diversos centros colaboradores distribuídos pelas regiões do país são 

responsáveis pela captação de amostras de células nasais de pacientes com 

síndrome gripal. Essas amostras após coletadas são encaminhadas para 

identificação e classificação dos tipos e subtipos dos vírus influenza para 

posteriormente serem enviados ao CDC de Atlanta. Em 1998 a OMS passou 

a recomendar anualmente uma composição específica da vacina para os 

países do Hemisfério Sul68.  

As informações sobre o monitoramento da atividade do vírus influenza 

ao redor do mundo são atualizadas semanalmente pelo CDC e podem ser 

acompanhadas através do site: www.cdc.gov/flu/weekly. 
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Em 2009 as vacinas utilizadas no Hemisfério Sul, por recomendação 

da OMS, continham as seguintes cepas: A/Brisbane/59/2007 (H1N1); 

A/Brisbane/ 10/2007 (H3N2); B/Florida/4/2006. 

 

2.1.3.2 Vacinação e Eventos Adversos  

 

O Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) recomenda 

que seja informado/esclarecido ao indivíduo que irá receber a vacina 

trivalente com vírus inativados seus potenciais eventos adversos: 1) A 

vacina contém vírus mortos que não podem causar influenza e 2) doenças 

respiratórias não relacionadas à vacinação podem ocorrer5.  

Estudos demonstram que entre adultos o evento mais freqüente após 

vacinação é a dor no local da aplicação, afetando entre 10-64% dos 

indivíduos vacinados65, 69, 70.  

Reações sistêmicas podem ocorrer depois da vacinação 

intramuscular de vírus inativados, como febre, mal estar e mialgia. Essas 

reações iniciam 6 a 14 horas após a vacinação e podem persistir por 1 a 2 

dias71. Reações graves como hipersensibilidade, anafilaxia e manifestações 

neurológicas são raras69, 71.   

Estudos realizados no Brasil em 2000 apontaram que cerca de 20% 

dos indivíduos vacinados, com idade acima de 60 anos, apresentaram um 

ou mais sintomas, sendo a dor no local da vacina o sintoma mais freqüente 

(12,6%) e nenhuma reação grave foi relatada72. 
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2.2 Outros vírus respiratórios  

 

As manifestações clínicas da influenza são muito similares a várias 

outras viroses, as quais devem ser consideradas no seu diagnóstico 

diferencial.  

A similaridade das manifestações clínicas pode levar erroneamente a 

uma suspeita de infecção por influenza e, conseqüentemente, de falha 

vacinal, caso o indivíduo tenha sido vacinado. Muitos destes vírus, como por 

exemplo, os metapneumovírus humanos, recentemente vêm sendo 

reconhecidos e estudados. A seguir descrevem-se os principais agentes 

virais causadores de síndrome “Influenza like ilness”.  

 

2.2.1 Adenovírus 

 

Os adenovírus (ADV) são classificados na família Adenoviridae e são 

divididos em 4 gêneros. O gênero Mastadenovírus é ainda subdividido em 

19 espécies, dentres estas, 6 causam doenças em seres humanos, que por 

sua vez são subdivididas em 51 sorotipos, responsáveis por doenças como 

febre faringoconjuntival, doença respiratória aguda, pneumonia em crianças, 

gastroenterites, entre outras21, 73, 74.  

Os adenovírus infectam células epiteliais do trato respiratório, 

gastrintestinal, olhos e com menor freqüência células do trato urinário e 

fígado. A multiplicação dos vírus no organismo do ser humano pode ocorrer 
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na mucosa da faringe, conjuntiva ou mucosa intestinal, dependendo da porta 

de entrada no organismo21, 73.  

Alguns vírus podem permanecer latentes por anos nas tonsilas e 

adenóides. Infecções respiratórias são mais freqüentes entre as causadas 

por adenovírus, assemelhando-se clinicamente ao quadro de influenza, 

embora tenham uma evolução mais rápida, de cerca de 1 semana. Os 

sintomas de doença respiratória aguda pelos adenovírus incluem tosse, 

congestão nasal e coriza, podendo ou não ser acompanhados de febre, 

calafrios, mal-estar, cefaléia ou mialgia21.  

Epidemias são comuns em acampamentos de militares e 

aglomerações, por serem de fácil disseminação através de gotículas. 

Estudos de revisão demonstraram surtos de doenças respiratórias agudas 

causadas por adenovírus em dormitórios estudantis e unidades médicas 

desde 195021, 75. 

Casos esporádicos podem ser confundidos com outras infecções 

respiratórias como influenza, parainfluenza e vírus sincicial respiratório. Os 

adenovírus têm distribuição mundial, são responsáveis por 2% a 4% de 

todas as infecções respiratórias na população em geral e sua transmissão 

pode variar de esporádica a epidêmica dependendo da susceptibilidade da 

população em estudo, idade dos indivíduos (crianças ou adultos) e sorotipo 

viral21.   

Nos EUA, no período de março a junho de 2007, foram confirmados 

140 casos de doença respiratória pelo sorotipo 14 do adenovírus. Destes, 

38% foram hospitalizados e 17% foram admitidos em Unidades de Terapia 



 20 

Intensiva (CTI), nove pacientes morreram. Os casos de doença ocorreram 

Nova Iorque, Oregon, Washington e Texas. A análise do sorotipo 

demonstrou uma distinção do sorotipo 14 isolado em 1955, o que sugere a 

emergência de uma nova estirpe do vírus nos EUA76. 

O diagnóstico laboratorial de adenovírus pode ser realizado em 

material fecal, por microscopia eletrônica ou reação de imunofluorescência 

em células de secreções de nasofaringe e ainda pela técnica de PCR77.  

 

2.2.2 Parainfluenza 

 

Os vírus parainfluenza (PIV) estão incluídos em gêneros da família 

Paramyxoviridae, os Respirovírus (parainfluenza 1 e 3) e os Rubulavírus 

(parainfluenza 2 e 4)21, 78. 

Por apresentarem hemaglutinina e neuraminidase como o vírus 

influenza e causarem sintomas semelhantes, foram denominados 

parainfluenza21.  

A replicação destes vírus ocorre nas células epiteliais do trato 

respiratório, causando rinites, faringites, bronquiolites e pneumonia. Os 

sintomas iniciais incluem tosse, rouquidão e febre. São causa importante de 

doença do trato respiratório inferior em crianças pequenas podendo levar a 

doenças graves durante os primeiros 3 a 5 anos de vida. A transmissão da 

doença ocorre diretamente através de contato pessoa a pessoa. O 

diagnóstico laboratorial ocorre através da identificação dos antígenos virais 
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nas secreções do trato respiratório por imunofluorescência, ensaio 

imunoenzimático ou detecção do RNA por PCR-RT21, 78.  

 

2.2.3 Vírus Sincicial Respiratório  

 

O vírus sincicial respiratório (RSV) está dividido em 2 subgrupos 

antigênicos, o subgrupo A e o B. Em geral aqueles do subgrupo A estão 

associados a doenças mais severas. O RSV tem ocorrência mundial e é 

importante causa de infecção hospitalar. Existem evidências de transmissão 

entre idosos durante surtos em casas de repouso e hospitais. A transmissão 

pode ocorrer por contato direto ou através de fômites contaminados, onde os 

vírus podem permanecer infectantes por até 6 horas21.  

As infecções por RSV têm distribuição sazonal. No Brasil já foram 

descritos surtos em São Paulo, Ribeirão Preto e Rio de Janeiro no período 

de março à abril, com pico de incidência em maio estendendo-se até o 

inverno21. 

A disseminação do vírus para o trato respiratório inferior ocorre a 

partir da aspiração de secreções e disseminação pelo epitélio. Apesar de 

uma maior incidência de doença do trato respiratório ocorrer em crianças de 

2 a 7 meses, infecções agudas são comuns em adultos, caracterizadas por 

rinorréia, faringite, tosse, bronquite, cefaléia, fadiga e febre21, 79.  

O diagnóstico laboratorial é feito a partir de amostras de aspirado ou 

lavados de secreção de nasofaringe, onde é feita a identificação de 

antígenos virais, através de técnicas de imunofluorescência direta ou indireta 
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e por ensaio imunoenzimático. Técnica de PCR-RT também tem sido 

utilizada no diagnóstico e na tipagem das amostras21, 79, 80.  

 

2.2.4 Rinovírus 

 

O rinovírus humano (HRV) é um gênero da família Picornaviridae. 

Atualmente existem mais de 100 sorotipos de rinovírus21, 81.  

São vírus termoestáveis entre 24oC a 37ºC e sobrevivem por horas ou 

dias no ambiente. São transmitidos de pessoa a pessoa a partir de 

secreções respiratórias contaminadas com vírus. O resfriado é a doença 

típica causada pelo rinovírus e os principais sintomas relacionados são: 

espirros, obstrução e congestão nasal e garganta inflamada, raramente 

tosse e febre. A doença pode ter duração de 2 a 3 dias e um terço dos 

pacientes são assintomáticos. O período de incubação varia de 1 a 4 dias. O 

vírus é encontrado em altas concentrações em secreções respiratórias. 

Infectam primariamente células da superfície da mucosa nasal. Em idosos 

pode ocorrer infecção no trato respiratório inferior21. (19). 

A transmissão do rinovírus ocorre pela inalação de gotículas de saliva 

contaminadas ou através de fômites. Cerca de 30% a 50% de todas as 

infecções respiratórias são causadas pelos rinovírus. O diagnóstico 

laboratorial do rinovírus pode ser realizado através de culturas celulares e 

freqüentemente pela técnica de PCR21, 81.  

 

 



 23 

2.2.5 Metapneumovírus 

 

O Metapneumovírus humano (hMPV) foi descrito inicialmente em 

2001, sendo isolado em secreções de nasofaringe de 28 crianças na 

Holanda. Morfologicamente assemelha-se ao paramyxovirus, mas 

geneticamente é mais similar ao vírus sincicial respiratório. O estudo 

mostrou que o metapneumovírus esteve em circulação por décadas sem ser 

notado. É provavelmente responsável por uma proporção significativa de 

doenças respiratórias e só a pouco descoberto82.  

Estudo realizado em 2000 e 2001 na Inglaterra demonstrou que o 

metapneumovirus infecta adultos e crianças; 27% das amostras positivas 

para metapneumovírus foram detectadas em secreções nasais de crianças 

menores de 15 anos de idade e 89% nas amostras de adultos82, 83.   Outros 

estudos realizados na Europa, America do Norte, Ásia e Austrália indicam 

que o metapneumovírus tem circulação mundial84. 

Assim como em muitas síndromes respiratórias, febre, tosse e coriza 

são comuns e apenas o exame laboratorial pode confirmar essa etiologia85. 

O vírus provavelmente teve sua identificação após muitos anos devido à 

sintomatologia não ser distinta de outras doenças respiratórias e devido a 

dificuldade de identificação pela cultura de células. O metapneumovírus tem 

sua replicação muito lenta em técnicas clássicas de culturas celulares para 

outros vírus. Além da cultura de células também são utilizadas as técnicas 

de sorologia e PCR-RT para identificação82.  
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2.2.6 Coronavírus 

 

Os coronavírus (hCoV) são originariamente patógenos respiratórios 

em humanos e foram até recentemente considerados causadores de 

doenças do trato respiratório superior e provavelmente também de frações 

indeterminadas de diarréia viral86.  

São responsáveis por aproximadamente um terço das infecções das 

vias aéreas superiores87, 88. Em áreas de clima tropical, IVAS causadas por 

coronavírus podem ocorrer em qualquer estação do ano 89.  

Infecções de vias aéreas superiores manifestam-se 

predominantemente por congestão nasal e rinorréia. Coronavírus têm sido 

também associados com otite média em crianças e agudização de asma em 

crianças e adultos90-92.  

A transmissão entre humanos ocorre através do contato direto com 

secreções contaminadas ou por gotículas93, 94. 

Embora muitas espécies animais podem apresentar infecções por 

coronavírus, infecção cruzada entre espécies é incomum94. Entretanto, um 

estudo japonês mostrou uma alta incidência de anticorpos para coronavírus 

humanos em porcos, sugerindo que esses animais podem ser reservatórios 

para os vírus humanos95.  

Em novembro de 2002, durante o inverno na China, foi identificado o 

primeiro caso de doença respiratória aguda grave em humanos, denominada 

SARS (severe acute respiratory syndrome), tendo como agente causador um 
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novo coronavírus (SARS-hCoV), responsável pela infecção de 8.098 

pessoas em 26 países, levando à morte 774 dos infectados86, 96.   
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3. MÉTODOS 

 

3.1 Desenho do Estudo 

 

Estudo de coorte prospectivo de profissionais de saúde do HC-

FMUSP, vacinados contra a influenza no ano de 2006. Cerca de 15.000 

funcionários fazem parte do Complexo Hospital das Clínicas. Para se definir 

o tamanho amostral, estimou-se que 5.000 funcionários receberiam a 

vacina. Considerando uma freqüência de eventos adversos de 10% em 

adultos, conforme descrito na literatura foi estimada uma amostra de 498 

funcionários a serem incluídos, assumindo uma diferença de 2,5% a mais 

ou a menos, na taxa de eventos adversos (Programa EPI6). 

 

3.2  Convocação para a Vacinação 

 

Os profissionais de saúde do Complexo Hospital das Clínicas foram 

convocados para a vacinação através da Campanha de Vacinação contra 

Influenza realizada pelo Centro de Referência para Imunobiológicos 

Especiais (CRIE) e a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) 

do HC-FMUSP com apoio da Diretoria Clínica97. 
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3.3  População 

 

Para avaliação dos eventos adversos pós-vacinação, no decorrer 

das duas semanas da campanha foi possível abordar aleatoriamente para o 

seguimento, 398 profissionais de saúde do Instituto Central do Complexo 

Hospital das Clínicas dentre os 5.912 que foram vacinados contra a 

influenza no período de 24/04 a 08/05 do ano de 200697.  

Dos 398 profissionais de saúde vacinados e acompanhados, 337 

foram também acompanhados para avaliação da ocorrência de sintomas 

respiratórios e coleta de lavado de nasofaringe para diagnóstico de vírus 

respiratórios, como especificado abaixo, no período de maio a setembro de 

2006. 

 

3.3.1 Características da população  

 

Daqueles 398 profissionais vacinados acompanhados para o 

surgimento de eventos adversos 42 (10,6%) eram do sexo masculino e 356 

(89,4%) do sexo feminino, a média de idade foi de 36 anos (18 a 80). 

Quanto ao local de trabalho 26,8% dos profissionais atuavam em áreas 

críticas (unidades de terapia intensiva, unidades de transplante renal e 

hepático, unidade de queimados e berçário de alto risco), como observado 

na tabela a seguir (Tabela 1). 
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Tabela 1. Distribuição dos profissionais de saúde p or local de 

trabalho. 

 

Setor N %  Setor N % 

Higiene e limpeza 17 4,3  Geriatria 9 2,3 

Dermatologia 5 1,3  Ginecologia  6 1,5 

Outros  23 5,8  Hematologia 17 4,3 

Pneumologia 7 1,8  UTI - MI 3 0,8 

Gastro 31 7,8  UTI cirúrgica 11 2,8 

UTI Queimados 3 0,8  MI 10 2,5 

Vascular 5 1,3  Nefrologia 19 4,8 

Virologia IMTSP 8 2,0  Neurologia 18 4,5 

UTI Neonatal 19 4,8  Obstetrícia 8 2,0 

Centro cirúrgico 12 3,0  Oftalmologia 5 1,3 

UTI clínica 15 3,8  Transplante hepático 15 3,8 

Diálise 2 0,5  Clínica Médica 42 10,6 

UTI Trauma 22 5,5  PS 34 8,5 

Endócrino 3 0,8  Reumatologia 5 1,3 

Urologia 5 1,3  Plástica 1 0,3 

Transplante Renal  10 2,5  Queimados 8 2,0 

TOTAL     398 100% 

 

 

3.4 Vacinação 

 

Por recomendação da OMS, as vacinas utilizadas durante a 

temporada de 2006 no Hemisfério Sul continham as seguintes cepas: 



 29 

A/New Caledonia/20/99 (H1N1); A/Califórnia/7/2004 (H3N2); 

B/Malasyia/2506/2004. 

A vacina foi oferecida para todos os profissionais do Complexo 

Hospital das Clínicas. A vacinação ocorreu no período de campanha 

descrito acima. Para aumentar a adesão à vacinação, foram utilizadas as 

seguintes estratégias: Unidades de vacinação instaladas em acessos de 

entrada ao complexo HC, no próprio CRIE ou no local de trabalho do 

profissional de saúde, através de unidade móvel de vacinação. Como 

proposta inicial, o período de 24 de abril a 08 de maio foi reservado para a 

vacinação nos locais de acesso ao hospital, nos locais de trabalho e no 

CRIE. A partir desta data as vacinas estiveram disponíveis apenas no 

CRIE. 

 

3.5 Estratégia de Vigilância 

 

3.5.1 Vigilância de eventos adversos à vacina 

 

Os profissionais vacinados foram questionados sobre a presença ou 

não de eventos adversos ocorridos nas primeiras 48h após a vacinação, 

período onde são observadas as reações atribuíveis à vacina. O 

questionamento foi realizado entre o primeiro e o décimo dia após a 

vacinação. 

As informações coletadas foram registradas em ficha específica para 

esta busca ativa com dados de identificação (nome completo, idade, setor 
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em que trabalha), data da vacinação e data da busca por eventos adversos, 

e possíveis eventos adversos apresentados (febre, cefaléia, mialgia, mal 

estar, dor local, edema local e reação alérgica) (Anexo A). 

 

3.5.2 Vigilância de sintomas respiratórios pós-vaci nação 

 

A vigilância dos sintomas respiratórios foi realizada até o quarto mês 

pós-vacinação através da busca ativa de casos. A visita aos setores para 

busca de profissionais vacinados com sintomas respiratórios foi realizada 

de segunda à sexta-feira no período diurno. Na visita, os profissionais foram 

questionados se estavam se sentindo gripados ou resfriados e, em caso 

afirmativo, quais os sintomas respiratórios presentes naquele episódio. As 

informações obtidas foram registradas em uma ficha específica para coleta 

de informações sobre sintomas respiratórios, contendo dados de 

identificação (nome completo, idade, sexo e setor em que trabalha), data da 

vacinação, data das visitas e possíveis sintomas respiratórios presentes 

(febre, coriza, congestão nasal, espirro, tosse, lacrimejamento, cefaléia, 

mialgia, dor de garganta, rouquidão, chiado e falta de ar) (Anexo B). 

Foi verificado também se havia funcionários vacinados ausentes e o 

motivo da ausência. Esses foram avaliados posteriormente para definir se a 

falta ao trabalho teve como causa uma infecção respiratória. 

Identificando-se funcionário vacinado com sintomas e após a 

assinatura do termo de consentimento, foi coletada uma amostra de lavado 

de nasofaringe de acordo com técnica proposta por Englund et al em 1996 
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(Anexo C)98. A busca ativa foi realizada no período de maio a setembro de 

2006. 

 

3.6 Definição de caso 

 

Foram coletadas amostras de lavado nasal ou swab de orofaringe 

dos profissionais que relataram sentir-se gripados e que apresentaram 

sintomas respiratórios como coriza, congestão nasal, tosse, febre, mialgia, 

rouquidão, entre outros. 

 

3.7 Coleta de lavado nasal 

 

A coleta da amostra para pesquisa de vírus respiratório foi realizada 

no próprio local de trabalho do profissional em seguimento, em sala 

adequada, onde não havia fluxo de outros profissionais nem de pacientes. 

Foram utilizados frascos estéreis para armazenar a amostra coletada, 

seringas de 5 mL e flaconetes de soro fisiológico 0,9% para instilação na 

narina do profissional. Foram utilizados 3 mL de solução salina em cada 

narina.  

O profissional foi orientado a elevar a cabeça para trás, ocluir uma 

narina enquanto a solução salina era instilada na narina oposta, após esse 

procedimento pedia-se para que o profissional assoasse o nariz no frasco 

estéril. Esse procedimento foi repetido nas duas narinas. O lavado de 

ambas as narinas foi coletado no mesmo frasco estéril, identificado com o 
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nome do profissional, setor de trabalho e data da coleta, sendo armazenado 

em caixa de isopor com gelo até que fosse encaminhada ao laboratório 

para o seu processamento (Anexo D).  

 

3.8 Diagnóstico de vírus respiratório 

 

As amostras de lavado de nasofaringe coletadas foram mantidas a 4º 

C até seu processamento no Laboratório de Virologia do IMTSP. O intervalo 

entre a coleta e o processamento das amostras não foi superior a 4 horas. 

As secreções respiratórias foram tratadas com mucolítico e separadas em 

alíquotas. Uma alíquota foi utilizada para o preparo de lâminas para 

pesquisa de vírus respiratório por imunofluorescência direta (Imagem 

DAKO). Os seguintes vírus respiratórios foram pesquisados por IFD: vírus 

sincicial respiratório, adenovírus, influenza A e B, e parainfluenza. As 

demais alíquotas foram armazenadas para posterior pesquisa de 

picornavírus, coronavírus, adenovírus (PCR) e metapneumovírus (PCR em 

tempo real). O adenovírus foi pesquisado por ambas as técnicas em função 

da baixa sensibilidade de sua detecção pela imunofluorescência. Para 

aumentar a sensibilidade do diagnóstico de influenza, além da IFD foi 

realizada PCR em tempo real com sondas marcadas para influenza A e B 

(ensaioTaqman). 
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3.8.1 Detecção direta com anticorpos monoclonais: 

 

Os seguintes vírus respiratórios foram pesquisados por 

imunofluorescência direta (Imagem DAKO): vírus sincicial respiratório, 

adenovírus, influenza A e B, e parainfluenza. As secreções respiratórias 

foram tratadas com mucolítico DTT (DL – Dithiotheitol) durante 30 minutos 

a 37ºC. Após sua centrifugação, o material foi lavado por duas vezes com 

Solução Salina Tamponada (PBS) para a aquisição de suspenção de 

células epiteliais do trato respiratório. Em seguida lâminas foram 

preparadas, com uma gota para cada monoclonal, fixadas com acetona por 

um período de 10 minutos e secas em temperatura ambiente. Utilizando o 

kit comercial DAKO, foi adicionado o monoclonal específico sobre cada 

gota. As lâminas então foram incubadas a 37º C por 15 minutos, lavadas 

com PBS por 5 minutos, secas e montadas com glicerina. A leitura foi 

realizada em microscópico de imunofluorescência.  

 

3.8.2 Detecção por biologia molecular: 

 

Inicialmente foram realizadas as etapas de extração de RNA com 

sílica gel e síntese de cDNA (RT-PCR) e em seguida a detecção dos vírus 

sincicial respiratório, adenovírus, rinovírus, coronavírus e metapneumovírus 

através da reação em cadeia de polimerase (PCR), através de protocolos 

específicos para cada tipo de vírus. 
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3.8.2.1 Extração de RNA com sílica gel.  

 

Foram adicionados 50 µl de sílica gel nos tubos contendo as 

amostras, os quais foram submetidos à homogeneização. Esses tubos 

foram mantidos em temperatura ambiente durante 10 minutos, fazendo-se 

nova homogeneização a cada 2 minutos para permitir a ligação do RNA à 

sílica por aderência. Posteriormente, o material foi centrifugado durante 20 

minutos a 8000rpm. O sobrenadante foi aspirado e adicionou-se 1 µl de 

tampão de lavagem. Foi homogeneizado vigorosamente até que o “pellet” 

formado fosse diluído. Uma nova centrifugação foi realizada durante 20 

minutos a 8000rpm e o sobrenadante foi desprezado. Tal passo foi repetido 

por mais 2 vezes. Em seguida, o “pellet” foi lavado por duas vezes com 

etanol a 70%, realizando-se nova centrifugação durante 20 minutos a 

8000rpm. As lavagens foram repetidas utilizando-se acetona pura e 

centrifugação durante 30 minutos a 1200rpm. Durante 10 minutos deixou-se 

o “pellet” secar a 56ºC e adiconou-se 50 microlitros de tampão de eluição. 

Os tubos foram homogeneizados vigorosamente, mantendo-se a 56ºC por 

mais 10 minutos. Centrifugou-se durante 1 minuto a 1200rpm e aspirou-se 

o sobrenadante. 

 

3.8.2.2 Síntese de cDNA (RT-PCR).  

 

A transcrição reversa foi (RT-PCR) realizada utilizando-se os random 

primers e a enzima transcriptase reversa de M-MLV (Invitrogen). Na 
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primeira fase da reação, procedeu-se a linearização do RNA, ajustando-se 

a temperatura do termociclador para 65ºC durante 5 minutos. Foram 

utilizados somente o tampão, os nucleotídeos (dNTPs), o cloreto de 

magnésio (MgCl2), “RNAsin” (inibidor de RNAses), DTT, água tratada com 

dietilpirocarbonato – DEPC (livre de RNAses) e o RNA extraído nas 

concentrações e volumes mostrados na tabela 2. Posteriormente em uma 

segunda fase da reação, o termociclador foi ajustado para 22ºC durante 10 

minutos e foi acrescentado ao mix a enzima M-MLV e os random primers, 

nas concentrações indicadas na tabela 3. Finalmente, para a síntese de 

cDNA, o termociclador foi ajustado a 37ºC por 30 minutos e posteriormente 

a 95ºC por 5 minutos.  

 

Tabela 2 : Concentrações e volumes dos reagentes usados na primeira fase 

da reação de RT-PCR 

Reagentes Volume/tubo ( µµµµl) Mix ( µµµµl) Concentração final  

Tampão 4 24 1,0X 

dNTPs 3,2 19,2 0,2mM 

MgCl2 4 24 5,0mM 

DTT 2 1,2 103M 

Água DEPC 3 15  

“RNAsin” 1 6 40U 

Volume final 15,6   

RNA 22   
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Tabela 3 : Concentrações e volumes dos reagentes utilizados na segunda 

fase da reação de RT-PCR. 

Reagentes Volume/tubo ( µµµµl) Mix ( µµµµl) Concentração final  

PDN (6) 2 12 2,5µl 

M-MLV 0,5 3 2,5U 

Volume final 2,5   

 

 

3.8.2.3 PCR para Adenovírus.  

 

Para detecção de adenovirus foi realizada teste de PCR, de acordo 

com técnica descrita em 1996 por Morris et al. 99. Inicialmente foi empregado 

um par de primers (H1 e H2) que possibilitou a amplificação de uma região 

conservada de 300 pares de bases (pb), codificadora do Hexon, presente 

nos sorotipos de adenovirus. A seguir, um segundo par de primers (P1 e P2) 

foi usado no intuito de amplificar um fragmento interno da seqüência gerada, 

com produto final de 243 pares de bases (Tabela 4).  
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Tabela 4 : Seqüência de primers H1/H2 e P1/P2 para detecção de ADV 

 

O produto amplificado final foi submetido a eletroforese em gel de 

agarose 2%, diluído em TAE (Tris-acetato-EDTA) contendo 0,8 mg/ml de 

brometo de etídeo. Após a eletroforese, os produtos foram visualizados por 

trans-iluminação do gel por raios ultravioleta. 

 

3.8.2.4 PCR para Coronavírus 

 

O protocolo empregado na detecção de coronavirus utilizou um par de 

primers (CoV1 e CoV2), complementares a região conservada do primeiro 

gene da replicase, como descrito por Esper et al. em 2005100. O fragmento 

gerado possui aproximadamente 550 pb (Tabela 5). 

 

 

 

 

 

 Primer Seqüência (5’ – 3’) Tamanho 

Etapa 1 H1 GCCGCAGTGGTCTTACATGCACATC 300pb 

 H2 CAGCACGCCGCGGATGTCAAAGT  

Etapa 2 P1 CCAGGACGCCTCGGAGTACCT 243pb 

 P2 TGGAAGCCATATCAAGCACAC  
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Tabela 5 : Seqüência de primers CoV1 e CoV2 

Primer Seqüência (5’ – 3’) 

CoV1 GCGCAAAATAATGAATTAATGCC 

CoV2 GACGCACCACCATATGAATCCTG 

 

Os produtos de amplificação foram revelados conforme descrição 

anterior. 

 

3.8.2.5 PCR para Rinovírus 

 

O protocolo empregado na detecção de rinovírus utilizou um par de 

primers (OL 26 e OL 27), genéricos para todos os membros da família 

Picornaviridae. O fragmento gerado possui aproximadamente 396 pb 

(Tabela 6). Posteriormente, as amostras positivas para picornavírus foram 

seqüenciadas para diferenciação entre enterovirus e rinovirus. 

 

Tabela 6 : Seqüência de primers OL 26 e OL 27 

Primer Seqüência (5’ – 3’) 

OL 26 CGGACACCCAAAGTAG 

OL 27 GCACTTCTGGTTTCCCC 

 

Os produtos de amplificação foram revelados conforme descrição 

anterior e posteriormente seqüenciados para identificação dos rinovirus.  
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3.8.2.6 PCR em tempo real 

 

PCR em tempo real (ensaio Taqman, com sonda) foi realizada para 

detecção do metapneumovirus humano conforme Oliveira e col 

descreveram em 2008101.e dos vírus da influenza A e B de acordo com 

descrição de Van Elden em 2001102. A PCR em tempo real para influenza 

foi incluída para aumentar a sensibilidade desse diagnóstico no estudo. 

Os primers e sondas utilizados estão descritos nas tabelas 7, 8 e 9. 

 

Tabela 7 : Seqüência de primers INFA 1, INFA 2, INFA 3 e da sonda INFA 

para diagnóstico de influenza A por PCR em tempo real. 

Virus  Nome Primers e sondas 

INF A INFA 1 5' GGACTGCAGCGTAGACGCTT 3' 

  INFA 2 5' CATCCTGTTGTATATGAGGCCCAT 3' 

  INFA 3 5' CATTCTGTTGTATATGAGGCCCAT 3' 

  INFA sonda 5' FAM - CTCAGTTATTCTGCTGGTGCACTTGCCA - TAMRA 3' 

Fonte: Van Elden et al., J Clin Microbiol. 2001 Jan;39(1):196-200 

 

Tabela 8 : Seqüência de primers INFB 1, INFB 2, e da sonda INFB para 

diagnóstico de influenza B por PCR em tempo real. 

Virus Nome Primers/sondas 

INF B INFB 1 5' AAATACGGTGGATTAAATAAAAGCAA 3' 

  INFB 2 5' CCAGCAATAGCTCCGAAGAAA 3' 

  INFB sonda 5' FAM - CACCCATATTGGGCAATTTCCTATGGC - TAMRA 3' 

Fonte: Van Elden et al., J Clin Microbiol. 2001 Jan;39(1):196-200 
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Tabela 9 : Seqüência de primers CARE 1, CARE 2, CARE 3 e da sonda 

CARE para diagnóstico de metapneumovirus humano por PCR em tempo 

real. 

Virus Nome Primers/sondas 

hMPV Care 1 5' GCACCAGACACACCCATAATCTT 3' 

  Care 2 5' TCAGCACCAGACACACCTATAATCTT 3' 

  Care 3 5' TTGAGTGCATCACTTAGTACACGGT 3' 

  Care sonda 5' FAM - TTATGTGTAGGTGCCTTAATA - MGB 3' 

 

 

3.9 Análise Estatística 

 

A incidência de eventos adversos (EA) foi determinada pela razão 

entre o número de indivíduos com EA e o total de indivíduos incluídos nesta 

avaliação. Para a ocorrência de sintomas respiratórios, identificação do 

vírus influenza e de outros vírus respiratórios foi calculada a densidade de 

incidência (DI), de acordo com as fórmulas abaixo. A DI foi determinada 

pelo número de casos novos do evento em questão que ocorreram num 

período específico de tempo numa população de risco, durante todo 

intervalo103. 

 

DI de sintomas respiratórios =   No. PAS com sintomas   

No. total PAS x média tempo de 

seguimento (meses) 
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DI de influenza =   No. PAS com influenza    

No. total PAS x média tempo de seguimento (meses) 

 

 

DI de outros VR =   No. PAS com outros VR    

No. total PAS x média tempo de seguimento (meses) 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Eventos Adversos 

 

Após campanha de vacinação contra influenza dos profissionais de 

saúde do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP ocorrida 

no período de 24 de abril a 08 de maio de 2006, iniciou-se a busca ativa 

proposta neste estudo. Foram acompanhados 398 profissionais no período 

de maio a setembro de 2006. A figura 1 esquematiza o algoritmo do estudo. 

Figura 1 . Algoritmo do estudo. 

 

 

(EA = evento adverso; PAS = profissional de saúde; SR = sintomas 

respiratórios) 
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Entre os 398 profissionais acompanhados, 24,8% trabalhavam em 

setores críticos: unidades de terapia intensiva (UTI), unidades de 

transplantados e unidade de queimados (Tabela 1). 

A primeira etapa da vigilância foi realizada com o objetivo de 

identificar eventos adversos causados pela vacina. Realizou-se busca ativa 

de eventos adversos que pudessem ter ocorrido até 48 horas após a 

vacinação, por ser este o período máximo de aparecimento de reações 

atribuíveis à vacina.  

Nem todos os profissionais foram investigados dentro das primeiras 

48 horas pós vacinação. A busca ativa completou-se até o 10º dia pós 

vacinação e foram obtidas informações referentes apenas às primeiras 48 

horas. Até o 5º dia mais de 50% dos profissionais já tinham sido 

entrevistados (Tabela 10). 
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Tabela 10. Distribuição dos PAS entrevistados quanto a eventos  adversos 

em relação ao tempo (em dias) após a vacinação contra influenza. 

 

Dias pós vacina No. de entrevistados % Cumulativa 

1 37 9,3 

2 112 37,4 

3 15 41,2 

4 34 49,7 

5 30 57,3 

6 46 68,8 

7 50 81,4 

8 52 94,5 

9 6 96,0 

10 16 100,0 

Total 398 100,0 

 

Conforme demonstrado na figura 1, 120 (30,2%) profissionais 

relataram ter apresentado pelo menos 1 evento nas 48 horas que pós-

vacinação. A maioria dos profissionais esteve assintomática (69,8%).  

Entre os profissionais que relataram ter apresentado evento adverso, 

a cefaléia foi o evento mais citado (15,1%), seguido por mialgia (14,3%), 

mal estar (13,6%), febre (7,3%), dor local (5,3%) e edema local (1,5%). 

Outros sintomas foram agrupados separadamente e representaram 8,3% 

das queixas. Não houve relato de evento adverso grave. Na tabela 11 

encontram-se discriminados todos os eventos adversos relatados.  
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Tabela 11. Eventos adversos relatados pós vacinação  (N =398). 

 

Eventos Adversos (EA) N % 

Ausência de EA 278 69,8 

Febre 29 7,3 

Cefaléia  60 15,1 

Mialgia 57 14,3 

Mal estar 54 13,6 

Dor local 21 5,3 

Edema local 6 1,5 

Reação alérgica 0 0 

Outros 33 8,3 

 

A distribuição dos eventos adversos relatados por local de trabalho 

do profissional de saúde vacinado está detalhada na tabela 9. 
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Tabela 12. Eventos adversos relatados entre profiss ionais de saúde vacinados distribuídos por setor de  trabalho. 

 

Setor  Febre Cefaléia  Mialgia Mal estar  Dor local  Edema local  Reação alérgica  Outros 

Higiene e limpeza 3 (10,3) 2 (3,3) 2 (3,5) 3 (5,6) 0 0 0 1 (3,0) 

Dermatologia 0 0 0 0 0 0 0 0 

Outros  3 (10,3) 3 (5,0) 4 (7,0) 6) 11,1( 2 (9,5) 0 0 2 (6,1) 

Pneumologia 2 (6,9) 0 0 0 1 (4,8) 0 0 0 

Gastro 2 (6,9) 6 (10,0) 6 (10,5) 4 (7,4) 0 1 (16,7) 0 3 (9,1) 

UTI Queimados 0 0 0 1 (1,9) 0 0 0 0 

Vascular 1 (3,4) 1 (1,7) 0 0 1 (4,8) 0 0 0 

Virologia IMTSP 2 (6,9) 4 (6,7) 2 (3,5) 2 (3,7) 5 (23,8) 0 0 0 

UTI Neonatal 2 (6,9) 6 (10,0) 5 (8,8) 6 (11,1) 0 0 0 2 (6,1) 

Centro cirúrgico 2 (6,) 0 2 (3,5) 1 (1,9) 1 (4,8) 0 0 2 (6,1) 

UTI clínica 2 (6,9) 7 (11,7) 1 (1,8) 1 (1,9) 2 (9,5) 1 (16,7) 0 0 

Diálise 0 1 (1,7) 0 0 1 (4,8) 0 0 1 (3,0) 

UTI Trauma 0 2 (3,3) 3 (5,3) 0 0 0 0 2 (6,1) 

Endócrino 0 0 0 0 0 0 0 0 

Urologia 0 0 1 (1,8) 1 (1,9) 1 (4,8) 0 0 0 
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Setor  Febre Cefaléia  Mialgia Mal estar  Dor local  Edema local  Reação alergica  Outros 

Transplante Renal  0 2 (3,3) 2 (3,5) 2 (3,7) 2 (9,5) 1 (16,7) 0 3 (9,1) 

Geriatria 1 (3,4) 0 1 (1,8) 2 (3,7) 0 0 0 2 (6,1) 

Ginecologia  0 1 (1,7) 1 (1,8) 1 (1,9) 0 0 0 0 

Hematologia 0 2 (3,3) 3 (5,3) 2 (3,7) 1 (4,8) 0 0 1 (3,0) 

UTI – MI 0 0 0 1 (1,9) 0 0 0 0 

UTI cirúrgica 1 (3,4) 0 1 (1,8) 1 (1,9) 0 0 0 0 

MI  0 1 (1,7) 0 0 0 0 0 0 

Nefrologia 3 (10,3) 8 (13,3) 7 (12,3) 3 (5,6) 1 (4,8) 0 0 2 (6,1) 

Neurologia 1 (3,4) 3 (5,0) 2 (3,5) 4 (7,4) 0 1 (16,7) 0 2 (6,1) 

Obstetrícia 0 0 1 (1,8) 1 (1,9) 0 0 0 0 

Oftalmologia 0 0 0 0 0 0 0 1 (3,0) 

Transplante hepático 2 (6,9) 4 (6,7) 5 (8,8) 3 (5,6) 0 0 0 1 (3,0) 

Clínica Médica 0 1 (1,7) 0 2 (3,7) 1 (4,8) 1 (16,7) 0 2 (6,1) 

PS 1 (3,4) 4 (6,7) 3 (5,3) 2 (3,7) 2 (9,5) 1 (16,7) 0 3 (9,1) 

Reumatologia 0 1 (1,7) 2 (3,5) 1 (1,9) 0 0 0 0 

Plástica 0 0 0 0 0 0 0 0 

Queimados 1 (3,4)  1 (1,7) 3 (5,3) 4 (7,4) 0 0 0 3 (9,1) 

TOTAL 29 (100) 60 (100) 57 (100) 54 (100) 21 (100) 6 (100) n(0) 33 (100) 
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4.2 Sintomas respiratórios 

 

Após avaliação da ocorrência de eventos adversos iniciou-se o 

seguimento dos profissionais vacinados com o objetivo de detectar 

presença de sinais ou sintomas compatíveis com infecção de vias aéreas 

superiores (IVAS). 

Entre maio e setembro de 2006, 337 profissionais dentre os 398 

inicialmente avaliados, receberam visitas periódicas para avaliação de 

sintomas. O número de visitas variou entre uma a 25, com mediana de 12 e 

média de 11 visitas por funcionario. A mediana do tempo de seguimento do 

grupo foi de 79 (21 a 158) dias. Neste período foram realizadas 4.182 

visitas. 

Duzentos e dezesseis profissionais (64%) não apresentaram 

sintomas. Registrou-se 192 sintomas entre 121 profissionais, sendo que 71 

profissionais apresentaram sintomas mais de uma vez (Tabela 13). 

A densidade de incidência de sintomas respiratórios foi de 12,38 

episódios por 100 profissionais-mês, levando-se me conta que a média do 

tempo de seguimento foi de 2,9 meses.  
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Tabela 13. Presença de sintomas entre profissionais  de saúde 

vacinados contra influenza. 

 

Sintomas  Número Freqüência 

Sim 121 36% 

Não 216 64% 

Total 337 100% 

 

 

Os sintomas mais relatados foram coriza (36,3%), tosse (25,0%), dor 

de garganta (17,4%) e mialgia (13,7%). A tabela 14 detalha os sintomas 

apresentados no seguimento dos 337 profissionais vacinados.  

 

Tabela 14. Sintomas relacionados a IVAS apresentado s por 

profissionais no seguimento pós vacinação contra in fluenza. 

 

Sintoma Número Freqüência 

Febre 21 5,1% 

Coriza 148 36,3% 

Congestão nasal 43 10,5% 

Espirro 39 9,6% 

Tosse 102 25,0% 

Lacrimejamento 16 3,9% 
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Cefaléia 54 13,2% 

Mialgia 56 13,7% 

Dor de garganta 71 17,4% 

Rouquidão 25 6,1% 

Chiado 3 0,7% 

Falta de ar 5 1,2% 

 

 

Na distribuição de sintomas por setor, predominou a Clínica Médica 

(10,9%) seguido pela UTI Neonatal (10,4%), Gastroenterologia (8,9%) e 

Nefrologia (8,3%).  A tabela 15 resume a ocorrêcia de sintomas distribuídos 

por setor de trabalho.  

 

Tabela 15. Sintomas pós vacinação distribuídos por setor de trabalho 

 

Setor N %  Setor N % 

Higiene e limpeza 4 2,1  Geriatria 5 2,6 

Dermatologia 4 2,1  Ginecologia  7 3,6 

Outros  2 1,0  Hematologia 12 6,2 

Pneumologia 3 1,6  UTI Moléstias Infecciosas 2 1,0 

Gastro 17 8,9  UTI cirúrgica 4 2,1 

UTI Queimados 3 1,6  Moléstias Infecciosas 6 3,1 

Vascular 1 0,5  Nefrologia 16 8,3 

Laboratório virologia 5 2,6  Neurologia 3 1,6 

UTI Neonatal 20 10,4  Obstetrícia 8 4,2 
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Centro cirúrgico 0 0  Oftalmologia 2 1,0 

UTI clínica 6 3,1  Transplante hepático 4 2,1 

 

 

Foi possível realizar coleta de lavado de nasofaringe para pesquisa 

de vírus respiratórios em 93 episódios (48,4%) dos 192 registrados. Na 

maioria dos episódios de sintomas (51,6%) os profissionais não autorizaram 

a coleta de material conforme esquematizado na tabela 16.  

 

Tabela 16. Percentual de coletas em relação ao no. de profissionais 

sintomáticos por setor. 

 

Setor IVAS LNF  Setor IVAS LNF 

Higiene e 

limpeza 4 

1 

(25%) 

 

Geriatria 5 

3 

(60%) 

Dermatologia 4 

1 

(25%) 

 

Ginecologia  7 

2 

(28%) 

Outros  2 

2 

(100%) 

 

Hematologia 12 

6 

(50%) 

Pneumologia 3 

1 

(33%) 

 

UTI - MI 2 

2 

(100%) 

Gastro 17 

8 

(47%) 

 

UTI cirúrgica 4 

3 

(75%) 

UTI Queimados 3 0 

 

MI 6 

1 

(16%) 

Vascular 1 

1 

(100%) 

 

Nefrologia 16 

9 

(56%) 

Laboratório 5 3  Neurologia 3 1 
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virologia (60%) (33%) 

UTI Neonatal 20 

8 

(40%) 

 

Obstetrícia 8 

4 

(50%) 

Centro cirúrgico 0 0  Oftalmologia 2 0 

UTI clínica 6 

3 

(50%) 

 Transplante 

hepático 4 

4 

(100%) 

Diálise 3 

1 

(33%) 

 

Clínica Médica 21 

11 

(52%) 

UTI Trauma 9 

6 

(66%) 

 

PS 4 

2 

(50%) 

Endócrino 1 

1 

(100%) 

 

Reumatologia 2 

1 

(50%) 

Urologia 6 

3 

(50%) 

 

Plástica 1 0 

Transplante 

Renal  6 

3 

(50%) 

 

Queimados 5 

2( 

40%) 

TOTAL 192 93 (48,4%)   

 

 

4.3. Diagnóstico Laboratorial 

 

A análise laboratorial pela técnica de IFD identificou vírus 

respiratórios em 4,4% das 93 amostras obtidas. Não se encontrou nenhum 

dos vírus pesquisados em 89 amostras de LNF. O vírus respiratório sincicial 

foi identificado em uma amostra (1,1%), em outra amostra (1,1%) 

evidenciou-se co-infecção de vírus respiratório sincicial e adenovírus. O 

vírus influenza A foi detectado em duas amostras entre as 93 coletadas 

(2,2%). (Tabela 17) 
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Tabela 17: Detecção de vírus respiratórios por IFD (N =93). 

 

Detecção de VR por IFD N Freqüência 

Negativo 89 95,6% 

Influenza A 2 2,2% 

RSV 1 1,1% 

RSV + Adenovírus 1 1,1% 

TOTAL 93 100,0% 

 

 

Baseado na técnica de PCR foi realizada pesquisa de vírus em 74 

amostras de LNF. Em 19 amostras de LNF não foi possível realizar a 

técnica de PCR devido a material insuficiente. Em 47 (63,5%) amostras de 

LNF não se identificou qualquer vírus respiratório. Picornavírus foi 

identificado em 9 amostras (12,2%) e o coronavírus em 7 (9,5%). O vírus da 

influenza A foi detectado em três (4,1%) amostras. Essas 3 amostras 

haviam sido estudadas pela técnica de IFD nas quais não havia sido 

detectada a presença do vírus influenza A. Na tabela 18 encontra-se 

descrito os resultados da pesquisa de vírus pela técnica de PCR realizada 

em 74 amostras de LNF. 
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Tabela 18. Detecção de VR por PCR e PCR em tempo re al. 

 

Detecção de VR por PCR N Freqüência 

Negativo 47 63,5% 

Adenovírus 2 2,7% 

Coronavírus 7 9,5% 

Influenza A 3 4,1% 

Metapneumovírus  3 4,1% 

Rinovírus 9 12,2% 

Adenovírus + Coronavírus 1 1,4% 

Metapneumovírus + Rinovírus 1 1,4% 

Picornavírus + Coronavírus 1 1,4% 

TOTAL 74 100,0% 

 

Portanto, considerando ambas as técnicas, foram identificados vírus 

respiratórios em 31 amostras de LNF. Entre os vírus identificados, rinovírus 

foi o mais freqüente (29,0%). O vírus influenza foi identificado em 5 

amostras entre as 31 positivas para vírus respiratório (16,1%). (Tabela 19) 

A mediana do intervalo de tempo entre a vacinação e a identificação 

do vírus influenza foi de 40 dias (34 a 56). A tabela 20 descreve para cada 

caso o intervalo entre a vacina e a infecção pelo vírus influenza e também 

identifica o departamento de origem do profissional. A tabela 21 avalia o 

intervalo entre a vacinação e a infecção por outros vírus respiratórios. 
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Tabela 19. Virus respiratórios identificados por IF D e/ou PCR e PCR 

em tempo real. 

 

Agente  N amostras % 

Vírus Sincicial Respiratório 1 3,2% 

Adenovírus 2 6,5% 

Coronavírus 7 22,5% 

Influenza A 5 16,1% 

Metapneumovírus 3 9,6% 

Rinovírus 9 29,0% 

Adenovírus + Coronavírus 1 3,2% 

Metapneumovírus + Rinovírus 1 3,2% 

Rinovírus + Coronavírus 1 3,2% 

Vírus Sincicial Respiratório + Adenovírus  1 3,2% 

TOTAL 31 100,0% 

 

 

 

Tabela 20. Intervalo de tempo (em dias) entre vacin ação e infecção por 

influenza confirmada laboratorialmente em cinco pro fissionais de 

saúde. 

 

Caso Data vacina Data Influenza ∆t Setor 

1 27/04/06 31/05/06 34 Clínica médica 

2 26/04/06 01/06/06 36 Urologia 

3 27/04/06 06/06/06 40 Clínica Médica 
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4 26/04/06 06/06/06 41 UTI trauma 

5 25/04/06 20/06/06 56 Nefrologia 

 

 

Tabela 21. Intervalo de tempo (em dias) entre vacin ação e infecção por 

outros vírus respiratórios em 26 profissionais de s aúde.  

Virus Caso ∆t Setor 

Adenovirus 1 35 Hematologia 

 2 83 Pneumologia 

Adenovirus + Coronavirus 1 75 Tx Renal 

Rinovírus 1 30 Obstetrícia 

 2 30 UTI Neonatal 

 3 30 UTI Neonatal 

 4 42 P S 

 5 50 UTI Neonatal 

 6 69 Clínica Médica 

 7 75 Dermatologia 

 8 77 UTI Neonatal 

 9 112 Gastrologia 

Rinovírus + Coronavírus 1 76 UTI Clínica 

RSV 1 90 Hematologia 

RSV + Adenovirus 1 55 Geriatria 

Coronavírus 1 87 UTI Trauma 

 2 110 Clínica Médica 

 3 123 Ginecologia 

 4 123 Nefrologia 
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 5 125 Clínica Médica 

 6 126 Queimados 

 7 140 Outros 

Metapneumovirus 1 89 Geriatria 

 2 110 Geriatria 

 3 130 TX renal 

Rinovirus + hMPV 1 29 Obstetricia 

 

A densidade de incidência de infecção pelo vírus influenza foi de 4,3 

episódios por 100 pacientes-mês (média de seguimento de 1,24 meses) 

enquanto que a densidade de infecção por outros vírus respiratórios foi de 

10,8 episódios por pacientes-mês (média de seguimento de 2,72 meses).  

Os sintomas apresentados nos profissionais com infecção pelo vírus 

influenza foram: coriza (60%), febre (40%), congestão nasal (40%), tosse 

(40%), mialgia (40%), cefaléia (40%), dor de garganta (20%) e chiado 

(20%). Os sintomas relacionados ao diagnóstico dos demais VR 

encontram-se na tabela 22. 

Nota-se que 82% dos profissionais sem evidência laboratorial de 

infecção viral apresentaram coriza, 53% apresentaram tosse e 49% dor de 

garganta.  

A análise univariada mostrou que nenhum sintoma se associou de 

forma significante com o diagnóstico de influenza, com exceção de chiado 

(p = 0,016) (Tabela 23).  
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Tabela 22. Sintomas apresentados por profissionais de saúde vacinados de acordo com resultados laborat oriais.  

Sintomas x Vírus respiratórios (93 LNF) n(%) 

Sintomas Negativo Influenza ADV ADVhCoV PICORNA PIC hCoV RSV RSVADV hCoV hMPV hMPVPIC 

Febre 8 (13) 2 (40) 1 (50) 1 (100) 0  1 (100) 1 (100) 0 0 0 0 

Coriza 51 (82) 3 (60) 2 (100) 1 (100) 8 (88) 1 (100) 1 (100) 1 (100) 7 (100) 3 (100) 1 (100) 

Congestão Nasal 19 (30) 2 (40) 0 1 (100) 3 (33) 0 1 (100) 0 1 (14) 0 1 (100) 

Espirro 16 (26) 1 (20) 1 (50)  0 4 (44)  0 0 0 2 (28) 1 (33) 0 

Tosse 33 (53) 2 (40) 1 (50) 1 (100) 4 (44) 1 (100) 0 1 (100) 2 (28) 1 (33) 0 

Lacrimejamento 8 (13) 0 0 0 2 (22) 0 0 0 1 (14) 0 0 

Cefaléia 22 (35) 2 (40) 2 (100) 0 2 (22) 0 0 1 4 (57) 2 (66) 0 

Mialgia 24 (39) 2 (40) 1 (50) 0 4 (44) 0 0 1 (100) 3 (43) 0 0 

Dor de Garganta  27 (43) 1 (20) 0 1 (100) 2 (22) 1 (100) 0 0 3 (43) 1 (33) 0 

Rouquidão 10 (16) 0  0 0 1 (11) 0 1 (100) 0 0 0 1 (100) 

Chiado 1 (1,6) 1 (20) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Falta de ar 3 (4,8) 0 0 0 1 (11) 1 (100) 0 0 0 0 0 
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Tabela 23. Número de indivíduos com sintomas respir atórios de acordo 

com o diagnóstico laboratorial (análise univariada) . 

 

Diagnóstico por IFD e/ou PCR  

Sintomas 
Influenza Outro VR Negativo 

 

p 

Febre 2 4 8 0,26 

Coriza 3 25 51 0.069 

Congestão Nasal 2 7 19 0,83 

Espirros 1 8 16 0,83 

Tosse  2 11 33 0,58 

Lacrimejamento 0 3 8 0,69 

Dor de cabeça 2 11 22 0,83 

Mialgia 2 9 24 0,93 

Dor de garganta 1 8 27 0,36 

Rouquidão 0 3 10 0,55 

Chiado 1 0 1 0,016 

Falta de ar 0 2 3 0,74 

(Teste do qui-quadrado de Pearson) 
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5. DISCUSSÃO 

 

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo disponibiliza a vacina contra a influenza para seus 

profissionais de saúde e recomenda que todos recebam anualmente esta 

vacina. 

Apesar de todos os esforços para que o maior número possível de 

funcionários seja vacinado, em 2003, a taxa de adesão a esta 

recomendação foi de apenas 34,4%18. Inquérito realizado entre os 

profissionais de saúde mostrou que dentre as justificativas para a não 

adesão estavam o medo dos eventos adversos graves e a percepção de 

ineficácia da vacina 18.  

Em nosso país, a vacinação contra a influenza tem início a partir de 

maio e coincide com o início do período de ocorrência das viroses 

respiratórias. Assim, o profissional de saúde vacinado tanto pode apresentar 

sintomas coincidindo com a vacinação e atribuí-los a eventos adversos da 

vacina, como apresentar sintomas de IVAS mais tardiamente e interpretar 

como uma falha vacinal, não levando em conta que outros vírus respiratórios 

podem ser os causadores do quadro. 

Para enfraquecer estes argumentos de receio das reações adversas e 

de ineficácia da vacina, o presente estudo foi desenvolvido para demonstrar 

que os eventos adversos graves após a vacinação contra influenza são raros 

e comprovar, através de diagnóstico específico, que os episódios de 

sintomas respiratórios nos meses subseqüentes à vacinação são causados 
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por outros vírus respiratórios. Não foi objetivo do estudo avaliar a adesão da 

vacinação entre os profissionais de saúde do HCFMUSP.  

Como esperado, não foi identificado nenhum evento adverso grave 

nos 398 profissionais vacinados e aproximadamente 70% dos profissionais 

vacinados não apresentaram qualquer evento. Bridges et al, Margolis et al e 

Nichol et al, demonstram que o evento mais freqüente após vacinação entre 

adultos é a dor no local da aplicação, afetando entre 10-64% dos 

vacinados65, 69, 70.  

Segundo Margolis et al e Donalisio et al, reações sistêmicas como 

febre, mal estar e mialgia, podem ocorrer depois da vacinação intramuscular 

de vírus inativados. Já reações graves como hipersensibilidade, anafilaxia e 

manifestações neurológicas são raras69, 72. 

No Brasil em pesquisa de opinião pública realizada em 2002, apenas 

4% dos indivíduos vacinados relataram alguma reação: febre (13%), cefaléia 

(13%) e mialgia (19%) e nenhuma manifestação sistêmica grave foi relatada 

(68). Em nosso estudo, entre os sintomas relatados pelos profissionais 

vacinados predominaram cefaléia (15,1%), mialgia (14,3%) e mal estar 

(13,6%). Febre não aferida foi relatada por 7,3% da população estudada. 

Dor no local da injeção foi relatada por 5,3% dos entrevistados.  

Tendo em vista a subjetividade incluída no relato dos profissionais, a 

natureza benigna dos sintomas relatados e a ocorrência de alguns desses 

sintomas na população geral, não se pode afirmar categoricamente que se 

trata de eventos adversos. Além disso, é possível que o profissional de 

saúde, por conhecer melhor os possíveis eventos adversos desta vacina e 
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temer suas conseqüências, relata estes eventos em maior freqüência que a 

população em geral. 

De fato, Lopes et al, em estudo de ocorrência de eventos adversos 

pós vacinação realizado no mesmo hospital em 2002 demonstrou uma taxa 

de 32,5% para eventos adversos locais e 26,4% para eventos adversos 

sistêmicos. Tal estudo comparou a ocorrência dos eventos em idosos e 

profissionais da saúde e demonstrou que a ocorrência de eventos em 

profissionais da saúde foi significantemente maior que nos idosos (52,9% x 

25,3%, p< 0,001)104. 

Nossos resultados em 398 profissionais vacinados de um hospital 

geral de alta complexidade sugerem a necessidade de enfatizar em 

campanhas de conscientização profissional, não apenas a importância 

epidemiológica da vacina, mas também a segurança e o baixo risco de 

eventos adversos. 

Alguns estudos sugerem haver uma crença de que pessoas 

vacinadas podem contrair gripe através da vacina, o que corrobora para 

motivar a não vacinação4, 15. Além disso, há a crença da ineficácia da vacina, 

percebida pela ocorrência de IVAS nos meses subseqüentes à vacinação.  

É importante ressaltar que não apenas o vírus da influenza causa 

sintomas respiratórios, mas também outros vírus, bactérias e doenças não 

infecciosas, tais como alergias.  

Caracteristicamente, a infecção por influenza manifesta-se pelo 

aparecimento abrupto de febre, mialgia, cefaléia, mal-estar, tosse não 

produtiva e dor de garganta45. Entretanto, outras viroses podem causar 
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sintomas similares à infecção por influenza e por isso são denominadas 

“influenza like illness”.  

Os adenovírus, por exemplo, causam freqüentemente sintomas como 

tosse, congestão nasal e coriza, podendo ou não ser acompanhados de 

febre, calafrios, mal-estar, cefaléia e mialgia. Infecções pelo RSV 

caracterizam-se predominantemente por coriza, faringite, tosse, cefaléia, 

fadiga e febre21, 79. 

Em nosso meio, Bellei e cols., observaram que cerca de 70% dos 

casos classificados como “influenza-like illness” eram causados por outros 

vírus respiratórios, especialmente pelo rinovírus19. Outros autores já haviam 

descrito anteriormente resultados semelhantes53. 

No presente estudo prospectivo, no qual 337 profissionais vacinados 

receberam visitas periódicas (mediana de 12 visitas por profissional) por 5 

meses consecutivos. No momento da identificação de casos com suspeita 

de IVAS foi oferecido aos profissionais a coleta de lavado de nasofaringe 

para diagnóstico viral. Entre os 121 profissionais que apresentaram sintomas 

(192 episódios), coriza (36,3%), tosse (25,0%) e dor de garganta (17,4%) 

foram os mais freqüentemente relatados.  

Foi autorizada a coleta de material em 93 destes episódios. A coleta 

de lavado de nasofaringe é um procedimento desconfortável e demanda 

tempo. É importante ressaltar que a coleta foi solicitada durante o turno de 

trabalho do profissional, o que pode ter motivado o não consentimento em 

todos os eventos. Nos locais de maior concentração de profissionais 

acompanhados, a taxa de adesão à coleta foi próxima de 50% (clínica 
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médica, nefrologia, UTI clínica e gastroenterologia) conforme demonstrado 

na tabela 16. 

Uma ampla variedade de sintomas respiratórios foi observada mesmo 

em profissionais de saúde nos quais a pesquisa de vírus respiratórios 

resultou negativa, sugerindo que em alguns casos, os sintomas que levaram 

à coleta de LNF estivessem possivelmente relacionados a processos 

alérgicos. Com exceção de chiado, que nesse estudo se associou de forma 

significante com a ocorrência de influenza, nenhum outro sintoma mostrou-

se característico dessa ou daquela virose respiratória.  

Assim, essa ampla possibilidade de diagnósticos acaba permitindo 

conclusões equivocadas em relação à falha vacinal na população. 

O presente estudo ajuda a desmistificar também essa crença 

demonstrando uma maior densidade de incidência de outros vírus 

respiratórios (DI = 10,3) em comparação com a densidade de incidência de 

influenza (DI = 4,3).  

Com relação às técnicas diagnósticas empregadas, priorizou-se a 

execução da técnica de IFD pela sua rapidez, para não se perder o caráter 

educativo de nosso estudo. Assim, os resultados do teste de 

imunofluorescência foram transmitidos aos funcionários no dia posterior à 

coleta, desmistificando a idéia de ineficácia da vacina, na grande maioria dos 

casos. Não foi possível realizar a técnica de PCR em 19 amostras (20% do 

total) devido a material insuficiente.  

Na análise agrupada por ambas as técnicas laboratoriais, observamos 

que diversos vírus respiratórios foram identificados: rinovirus, vírus 
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respiratório sincicial, metapneumovirus, adenovirus, influenza A, coronavirus, 

além de várias co-infecções. 

A utilização da PCR e PCR em tempo real em nosso estudo não só 

ampliou o espectro diagnóstico como também aumentou a sensibilidade de 

detecção de influenza, permitindo a identificação de mais três casos de 

influenza, enquanto que a IFD havia identificado apenas dois casos. Assim, 

cinco casos de infecção pelo vírus influenza A foram identificados através de 

técnicas altamente sensíveis e específicas, entre as 93 amostras coletadas 

(16,1%). Outros vírus estavam presentes em 83,9% das amostras 

analisadas como mostra a tabela 19. 

Em estudo realizado em Dearborn, Michigam, EUA entre 1998 e 

1999, demonstrou-se que a eficácia da vacina contra influenza 

laboratorialmente confirmada foi de 86% e que houve uma redução 

estatisticamente significante nos casos de “influenza like illness” em adultos 

saudáveis quando as cepas circulantes naqueles anos foram similares às 

cepas contidas na vacina65. 

Em 1994, Edwards et al mostrou que a efetividade da vacina inativada 

contra influenza, confirmada em cultura, variou de 71% a 79%,quando a 

vacina e as estirpes circulantes foram combinadas e para 74% a 79% 

quando não houve relação adequada entre os componentes da vacina e as 

cepas circulantes66. 

Em revisão sistemática sobre a eficácia da vacina inativada, Jefferson 

e colaboradores encontraram até 80% de efetividade vacinal quando a 

vacina era realizada baseada nos vírus circulantes67. 
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Em nosso estudo, não foi realizada a caracterização molecular dos 

vírus influenza detectados para comparação com as estirpes vacinais.  

O intervalo entre a vacinação e a ocorrência de influenza variou de 34 

a 56 (média 45) dias. Como dentro desse intervalo é esperado que os 

anticorpos gerados pela vacinação estejam ainda em níveis protetores, 

optamos por definir todos os episódios de influenza em profissionais de 

saúde vacinados como falha da vacina, entendendo que o objetivo da 

vacinação é a proteção de todos os vacinados.  

Assim, a falha vacinal encontrada foi de cerca de 15%. Em 

imunocompetentes, taxas de 85% de eficácia da vacina influenza são 

descritas, corroborando os achados deste estudo64.  

O conceito de falha decorrente das diferenças entre as cepas 

circulantes e as constituintes da vacina tem um caráter mais epidemiológico 

e virológico. Embora este conceito justifique mais adequadamente a 

ocorrência de influenza entre vacinados num determinado ano, do ponto de 

vista educativo é importante para o profissional de saúde lidar com a 

objetividade do diagnóstico “influenza” ou “não-influenza” para reforçar sua 

crença na vacinação.  

Em resumo, nossos dados contribuem para a redução da crença de 

que a vacina contra influenza cause eventos adversos significativos e 

confirmam a hipótese de que, de modo geral, outros vírus respiratórios são a 

causa de IVAS em indivíduos vacinados, derrubando os argumentos de 

ineficácia da vacinação. 
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6. CONCLUSÕES 

 

Nossos resultados demonstraram que a vacinação contra influenza é 

um procedimento seguro e que pode ser realizada com baixa probabilidade 

de evento adverso. Não detectamos nenhum evento adverso grave em 

nossa análise. O procedimento foi implicado como causador de eventos 

adversos menores em menos de 30% dos profissionais e, portanto, a 

maioria (70%) não apresentou qualquer relato de evento adverso. Tendo em 

vista a subjetividade das queixas relatadas, em especial “mal estar”, não se 

pode descartar a possibilidade de que estes dados são ainda 

superestimados. 

 

A vacinação é altamente efetiva na prevenção de influenza.  Sintomas 

relacionados a IVAS em pacientes vacinados são, em sua maioria, 

decorrentes de outras causas e não devem ser considerados como falha 

vacinal, exceto por confirmação laboratorial. Apenas 36% dos profissionais 

estudados queixaram-se de algum sintoma que pudesse ser relacionado a 

IVAS e a análise laboratorial realizada em 76% destes profissionais detectou 

virus influenza A em apenas cinco deles. 

 

Nossos dados corroboram para reduzir a crença de que a vacina 

contra influenza provoque eventos adversos significativos e confirmam a 

hipótese de que outros agentes etiológicos virais geralmente são a causa de 
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IVAS em indivíduos vacinados. A vacina contra a influenza é segura e de 

grande efetividade na prevenção de Influenza.  
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7. ANEXOS 

Anexo A 

FICHA DE BUSCA ATIVA DE EVENTOS ADVERSOS PÓS VACINAÇÃO CONTRA A 

INFLUENZA 

 

DATA DA BUSCA _____ /_____ / ________ 

NOME______________________________________ IDADE____________ SEXO _____ 

SETOR_______________________________ DATA VACINAÇÃO: _____/______/_____ 

CO-MORBIDADES____________________ MEDICAMENTOS_____________________ 

TELEFONE PARA CONTATO: _______________________________________________ 

 

 

NOS DIAS SEGUINTES À VACINAÇÃO VOCÊ APRESENTOU: 

FEBRE: NÃO ____ SIM _____ SE SIM, FOI MEDIDA? ______       QUANTO? _____ 

DOR DE CABEÇA ______  DOR NO CORPO ______ MAL ESTAR _______ 

DOR LOCAL _____   EDEMA LOCAL _______ 

REAÇÃO ALÉRGICA _______________________________________________________ 

OUTROS 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 



 70 

 

Anexo B 

FICHA DE BUSCA ATIVA DE SINTOMAS RESPIRATÓRIOS PÓS-VACINAÇÃO DE 

INFLUENZA 

 

NOME______________________________________ IDADE____________ SEXO _____ 

SETOR_______________________________ DATA VACINAÇÃO: _____/______/_____ 

TELEFONE PARA CONTATO: _______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

DATA BUSCA SINTOMAS  

             

FEBRE             

CORIZA             

CONGESTÃO NASAL              

ESPIRROS             

TOSSE             

LACRIMEJAMENTO             

DOR DE CABEÇA             

MIALGIA             

DOR DE GARGANTA             

ROUQUIDÃO             

CHIADO             

FALTA DE AR             
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Anexo C 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS  

DA  FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

CAIXA POSTAL , 8091 – SÃO PAULO - BRASIL  

 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
(Instruções para preenchimento no verso) 

_______________________________________________________________ 

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA O U 
RESPONSÁVEL LEGAL 

1. NOME DO PACIENTE .:............................................................................................................ 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :    .M Ž   F Ž  
DATA NASCIMENTO: ......../......../......  
ENDEREÇO ................................................................. Nº ........................... APTO: .................. 
BAIRRO:  ........................................................ CIDADE  ............................................................. 
CEP:..............................TELEFONE: DDD (............) .................................................................. 

2.RESPONSÁVEL LEGAL ............................................................................................................. 
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) ................................................................. 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M Ž   F Ž   
DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 
ENDEREÇO: ............................................................ Nº ................... APTO: ............................. 
BAIRRO: ................................................ CIDADE: ...................................................................... 
CEP: ..........................TELEFONE: DDD (............)...................................................................... 

____________________________________________________________________________ 

II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: VIROSES RESPIRATÓRIAS APÓS VACINAÇÃO 
CONTRA INFLUENZA EM PROFISSIONAIS DE SAÚDE – PROJETO TIRA-TEIMA 

2. PESQUISADOR: CLARISSE MARTINS MACHADO 

    CARGO/FUNÇÃO: MÉDICA PESQUISADORA  INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 38.331 

     UNIDADE DO HCFMUSP: LABORATÓRIO DE VIROLOGIA DO IMTSP - USP 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

 SEM RISCO Ž  RISCO MÍNIMO Ž  RISCO MÉDIO

 Ž 

 RISCO BAIXO   RISCO MAIOR Ž 
 (probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como consequência imediata ou tardia do estudo) 

4.DURAÇÃO DA PESQUISA :1 ANO 

___________________________________________________________________________________ 
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       III - REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADO R AO PACIENTE OU SEU 
REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A PESQUISA CONSIGNANDO: 

1. Justificativa e os objetivos da pesquisa: 

Os profissionais de saúde por sua atividade profissional estão particularmente expostos à 

aquisição de influenza. Embora haja uma vacina segura e efetiva, a adesão dos 

profissionais de saúde à vacinação contra a influenza é historicamente baixa em todo 

mundo variando de 2 a 36%. As principais razões para esta baixa adesão são o medo dos 

efeitos adversos e a falsa percepção de que a vacina causa gripe. Os principais objetivos 

desta pesquisa são avaliar a ocorrência de outras viroses respiratórias que não a influenza 

em funcionários vacinados que poderiam levar a uma percepção errônea de ineficácia da 

vacina ou de efeitos adversos ao invés de simples sintomas de uma infecção respiratória 

de outra etiologia. 

2. Procedimentos que serão utilizados e propósitos, incluindo a identificação dos 

procedimentos que são experimentais: 

Para diferenciar efeitos adversos de sintomas de viroses respiratórias ou diferenciar 

influenza (falha vacinal) de outras infecções virais será realizada busca ativa em todos os 

setores do HCFMUSP após início da campanha de vacinação. Para tal, enfermeira com 

formação em epidemiologia hospitalar passará diariamente nos andares interrogando 

efeitos adversos e sintomas respiratórios nos funcionários vacinados. Funcionários com 

sintomas respiratórios serão convidados a coletarem amostra de lavado de nasofaringe 

para diagnóstico do agente etiológico causador daqueles sintomas. 

3. Desconfortos e riscos esperados: 

O lavado de nasofaringe é obtido a partir da instilação de soro fisiológico através de uma 

seringa sem agulha em cada cavidade nasal seguido do assoamento do nariz em coletor 

apropriado. O exame pode apresentar algum desconforto, mas não oferece risco para o 

funcionário. 

4. Benefícios que poderão ser obtidos: 

Um dos benefícios é a possibilidade de diagnóstico de uma infecção respiratória de 

etiologia viral, recurso esse pouco disponível em nosso meio. Se o diagnóstico for 

influenza, pode se tratar de uma falha vacinal e se houver sintomas intensos o funcionário 

poderá ser tratado de forma mais adequada. Se o diagnóstico for outra virose respiratória, 

afasta-se a percepção de ineficácia da vacina e o funcionário poderá ser mais bem 

orientado com relação ao tratamento dos sintomas.  

5. Procedimentos alternativos que possam ser vantajosos para o indivíduo: 

Caso o estudo demonstre que a presença de sintomas respiratórios pós-vacinação contra 

influenza seja devida a outras infecções e não por causa da vacina ou por falha da mesma, 

os profissionais de saúde envolvidos nesses episódios reforçarão sua crença na vacina, e 
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conseqüentemente haverá um aumento na adesão nos anos seguintes e diminuição da 

transmissão intra-hospitalar da influenza. 

_______________________________________________________________ 

IV - ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE G ARANTIAS DO 
SUJEITO DA PESQUISA  

 

1. Estou ciente que terei acesso às informações sobre os procedimentos, riscos e 
benefícios relacionadas à pesquisa sempre que solicitar.  

2. Fui informado que a qualquer momento posso deixar de participar do estudo sem que 
isso traga prejuízo ao meu atendimento na unidade.  

3. Estou ciente da confidencialidade, do sigilo e da privacidade das informações obtidas.  

4. Em caso de algum dano à minha saúde em decorrência da pesquisa, está assegurada 
minha assistência no HCFMUSP. 

 

_________________________________________________________________ 

V. INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS RESPONSÁVEIS PELO 
ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO EM CASO DE  

INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS E REAÇÕES ADVERSAS. 

DRA CLARISSE MARTINS MACHADO 

AV. DR. ENÉAS DE CARVALHO AGUIAR, 470 – VIROLOGIA      TELEFONE 3066 7020 RAMAL 102 

ENFERMEIRA CARLA R. COUTO 

TELEFONE 7323 6340 

 
____________________________________________________________________________ 

VI. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES : 

 

 

____________________________________________________________________________ 

VII - CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me 
foi explicado, consinto em participar do presente Protocolo de Pesquisa  

São Paulo,                    de                            de 2006. 

_____________________________________                    _____________________________ 
assinatura do sujeito da pesquisa ou responsável legal   assinatura do pesquisador  
                                                                                                                                (carimbo ou nome 
Legível) 
 
 
 



 74 

Anexo D 
 

REQUISIÇÃO EXAMES PROJETO TIRA-TEIMA 

NOME___________________________________________________________ PTT ____________ 

HC-FMUSP ________________________  DATA COLETA _________/_________/____________ 

(Setor onde trabalha) 

 

 

REQUISIÇÃO EXAMES PROJETO TIRA-TEIMA 

NOME___________________________________________________________ PTT ____________ 

HC-FMUSP ________________________  DATA COLETA _________/_________/____________ 

(Setor onde trabalha) 

 

 

 

REQUISIÇÃO EXAMES PROJETO TIRA-TEIMA 

NOME___________________________________________________________ PTT ____________ 

HC-FMUSP ________________________  DATA COLETA _________/_________/____________ 

(Setor onde trabalha) 
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