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2.1 Resumo 

O Vírus Sincicial Respiratório (VSR) é o principal agente em infecções agudas 

do trato respiratório inferior (IATRI) antes de dois anos, com altas taxas de internação e 

óbito em crianças de alto risco para infecção grave pelo VSR. 

Objetivo: Identificar os vírus envolvidos nos quadros de infecções agudas de 

trato respiratório (IATR) e analisar taxas de internação e óbito em crianças submetidas à 

profilaxia com palivizumabe. 

Métodos: Coorte prospectiva com 198 crianças menores de um ano de idade 

nascidas antes de 29 semanas de idade gestacional e crianças menores de 2 anos de 

idade com cardiopatia hemodinamicamente instável ou doença pulmonar crônica que 

receberam palivizumabe para profilaxia contra infecções graves pelo VSR em 2008. 

Nesse período, em cada episódio de IATR foi coletado aspirado de nasofaringe (NPA) 

para identificação de VSR, adenovírus, parainfluenza 1, 2 e 3, influenza A e B por 

imunofluorescência direta, e rinovírus e metapneumovírus por RT-PCR. Foram 

monitoradas internações e óbitos nesse grupo. 

Resultados: Das 198 crianças acompanhadas, 117 (59,1%) apresentaram IATR, 

totalizando 175 episódios. Das 76 NAPs coletadas, 37 foram positivas, encontrando-se, 

rinovírus em 75,7% dessas amostras, VSR (18,9%), parainfluenza (28,1%), adenovírus 

(2,7%), metapneumovírus (2,7%) e co-infecção em três amostras. Das 48 internações, 

18 ocorreram por causa respiratória, sendo apenas 1 por VSR. Em nenhuma das duas 

crianças que evoluíram para óbito detectou-se o VSR.  

Conclusão: Na vigência de profilaxia com palivizumabe, a frequência de 

isolamento de VSR em crianças de alto risco com IATR e naquelas que necessitaram de 

internação hospitalar foi baixa.  
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2.2 Abstract 
 

 

Respiratory Syncytial Virus (RSV) is the most important etiologic agent in acute 

lower respiratory tract infections (ALRTIs) in children under two years, with high rates 

of hospitalization and death in high risk children for severe RSV infection. 

Objective: To identify the virus present in acute respiratory tract infections 

(ARTIs) and to analyze rates of hospitalization and death in children who received 

palivizumab prophylaxis. 

Methods: Prospective cohort of 198 infants up to 1 year old born before 29 

weeks gestation and infants less than two years of age with hemodynamically instable 

cardiopathy or chronic pulmonary disease, who received prophylactic palivizumab 

against severe RSV infections in 2008. 

During this period, a nasopharyngeal aspirate (NPA) was collected in each 

episode of ARTI for identification of RSV, adenovirus, parainfluenza 1, 2 and 3, 

influenza A and B by direct immunofluorescence, and rhinovirus and metapneumovirus 

for RT-PCR. Data regarding hospitalization and death were collected. 

Results: Of the 198 infants included, 117 (59,1%) presented ARTIs, with a total 

of 175 episodes. Of 76 NPAs collected, 35 were positive, being rhinovirus (75.7%), 

RSV (18.9%), parainfluenza (8.1%), adenovirus 2 (2.7%), metapneumovirus (2.7%) and 

3 samples presented multiple agents. Of 48 hospitalizations, 18 presented respiratory 

causes, but in only one child was found RSV. None of the 2 children who died had 

RSV. 

Conclusion: During the palivizumab prophylaxis period, the frequency of RSV 

detected in high risk children with ARTIs and those who were hospitalized was low. 

 

Keywords: Human Respiratory Syncytial Virus, Respiratory Tract  
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Introdução 

 O vírus sincicial respiratório (VSR) é o principal agente de infecções do trato 

respiratório inferior (IATRI) em crianças menores de dois anos de idade. Tem 

distribuição global e comportamento sazonal. Estima-se que cerca de 33,8 milhões de 

novos episódios de IATRI devido ao VSR ocorram anualmente em crianças menores de 

cinco anos de idade no mundo. Destas cerca de 3,4 milhões necessitam de internação 

hospitalar e, entre 66.000 a 199.000 crianças evoluem para óbito e 99 % desse desfecho 

ocorrem em países em desenvolvimento 
1
. 

Em países tropicais e subtropicais, a ocorrência de infecções por VSR é maior 

no período de outono e inverno, podendo variar de um ano para outro, com significantes 

variações regionais
2
. Estudos epidemiológicos do VSR na região sudeste do Brasil 

mostraram que a infecção inicia-se em abril com pico durante os meses de maio e junho 

3- 7
. Estudos mais recentes realizados na cidade de São Paulo mostraram que a estação 

de VSR ocorre de março a julho, podendo ter início um pouco mais precoce ou 

estender-se até agosto 
8-10

. 

A infecção primária pelo VSR, na maioria das vezes, evolui como um resfriado 

comum, porém aproximadamente 25% das crianças menores de dois anos podem 

apresentar em seu primeiro episódio, infecção de vias aéreas inferiores acompanhadas 

de tosse e sibilância,  podendo levar à insuficiência respiratória grave com necessidade 

de assistência ventilatória e, ocasionalmente, óbito 
11,4

. 

A distribuição do VSR na América Latina revela uma incidência elevada de 

infecções respiratórias baixas pelo agente nos primeiros dois anos de idade 
12-15

. Nos 

estudos brasileiros a incidência do VSR também se mostrou elevada nas IATRI, 

principalmente em crianças menores de um ano de vida. Nessa população, a prevalência 
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é superior a 50% dos casos 
16-21

. O VSR também é o agente responsável pela maior 

parte das internações por infecções respiratórias em unidades neonatais 
22

. 

A primo-infecção não gera resposta imunológica protetora, mas as infecções 

subsequentes costumam ser mais brandas. O grupo de maior risco para doença 

respiratória grave por VSR são crianças prematuras, cardiopatas (principalmente com 

cardiopatia cianótica), pneumopatas e imunodeprimidos
23-27

. No entanto, mesmo 

crianças saudáveis podem apresentar infecções graves. 

Fatores ambientais também estão relacionados à maior ocorrência de infecções 

pelo VSR tais como: exposição ao fumo, frequentar creches ou ter contato próximo com 

outras crianças no mesmo domicílio
 28,29

. 

Não há tratamento específico e a terapia é essencialmente de suporte 
30-35

. A 

profilaxia é, então, a melhor estratégia contra a doença causada pelo VSR. 

 A profilaxia com anticorpo monoclonal específico contra o VSR (palivizumabe) 

para casos de alto risco é amplamente recomendada na literatura médica
24-29

. Seu uso 

mostrou redução nas taxas de internação hospitalar por infecção VSR (55%), de 

internações em UTI (57%), redução do tempo total de internação (42%) e redução de 

40% no número de dias com necessidade de oxigênio 
23-25, 36-38

. Observou-se também 

redução significativa de sibilância de repetição e de infecções do trato respiratório 

inferior 
39

.  

O anticorpo monoclonal contra o VSR é, no entanto, uma medicação de custo 

elevado, não sendo acessível para maioria da população. No Brasil, até 2007, muitas 

crianças, receberam palivizumabe após autorizações/pareceres judiciais, nem sempre 

baseadas em critérios técnicos 
40

. A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, através 

da resolução normativa SS 249 de 13 de julho de 2007 
41

, aprovou Norma Técnica 

disponibilizando no âmbito SUS (Sistema Único de Saúde), gratuitamente, o 



 

49 

 

palivizumabe para a profilaxia do VSR para pacientes classificados como “altamente 

recomendados” pela Sociedade Brasileira de Pediatria
28

. 

A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda a administração mensal de 15 

mg/kg/dose de palivizumabe, iniciando um mês antes do início da sazonalidade, no 

máximo de cinco doses 
28

. 

O Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais – CRIE-Unifesp foi 

designado pela Secretaria do Estado como um dos locais responsáveis pela aplicação do 

palivizumabe. Com o intuito de avaliar o impacto do uso da profilaxia contra o VSR em 

crianças de alto risco, os pacientes que compareceram ao CRIE–Unifesp para receber o 

palivizumabe foram convidados a participar do presente estudo. 

 Dessa forma, os objetivos primários deste estudo foram: 

 Descrever a etiologia viral dos quadros de infecção respiratória aguda nas 

crianças submetidas à profilaxia com palivizumabe no CRIE-Unifesp em 2008, 

durante o período de profilaxia. 

 Analisar as taxas de internações e óbitos neste grupo de pacientes, durante o 

período de profilaxia. 

Os objetivos secundários do estudo foram:  

 Analisar as características clínicas e demográficas das crianças que receberam 

palivizumabe no CRIE-Unifesp em 2008. 

 

Métodos 

Estudo prospectivo com lactentes que tiveram indicação de receber 

palivizumabe no CRIE-Unifesp em 2008, cujos pais/responsáveis aceitaram participar 

do estudo, assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
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Foram incluídos os pacientes que preenchiam os critérios da Norma Técnica SS 

que receberam palivizumabe na dose de 15mg/kg, via IM, no músculo vasto lateral, 

mensalmente, no máximo de cinco doses. O início da profilaxia deu-se em abril de 

2008, sendo incluídos os lactentes que receberam a primeira dose de palivizumabe até o 

último dia do mês de junho. As indicações do palivizumabe obedeceram aos seguintes 

critérios:  

 Crianças menores de um ano de idade que nasceram com idade gestacional 

inferior a 29 semanas, após alta hospitalar;  

 Crianças menores de dois anos de idade, portadoras de cardiopatia congênita 

com repercussão hemodinâmica importante ou com doença pulmonar crônica da 

prematuridade, que necessitaram tratamento nos seis meses anteriores ao período 

da sazonalidade do VSR.   

As informações foram coletadas por meio de um questionário aplicado aos pais, 

no momento da administração da primeira dose do palivizumabe. Foram coletados 

dados sobre a história clínica da mãe e da criança como antecedentes gestacionais e 

obstétricos da mãe, idade gestacional ao nascimento, condições de nascimento, 

necessidade de medidas de reanimação, complicações neonatais, malformações, e o 

motivo da indicação da profilaxia contra VSR. 

O CRIE-Unifesp agendou os pacientes por telefone, agrupando o atendimento 

em duas vezes por semana. 

Os pacientes foram acompanhados durante todo período de sazonalidade (abril a 

setembro) e os pais foram orientados a entrar em contato com o serviço caso a criança 

apresentasse IATR até 30 dias após cada dose de palivizumabe (vigilância passiva). A 

IATR foi definida de acordo com a Organização Mundial de Saúde (WHO – 

“Guideline” 2007) com presença ou não de febre, associada à coriza ou congestão nasal, 
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dor de garganta, tosse, sibilância, taquipnéia ou dificuldade respiratória 
42

. Também foi 

realizada busca ativa de intercorrências respiratórias e hospitalizações, por contato 

telefônico, foi realizada para cada paciente, uma vez por semana, durante todo período 

do estudo (vigilância ativa). 

Na vigência de um quadro respiratório agudo, foi realizado aspirado de 

nasofaringe (NPA) para pesquisa dos seguintes vírus respiratórios: influenza A e B, 

parainfluenza 1, 2 e 3, adenovírus, VSR, rinovírus e metapneumovírus. A coleta de 

NAP foi realizada até o 4° dia após o início dos sintomas. Em pacientes que 

apresentaram quadro respiratório agudo, um segundo questionário foi preenchido com 

dados clínicos do evento respiratório.  

A incidência de internação pelo VSR foi calculada pelo número de testes 

positivos para o VSR em pacientes internados por infecção respiratória, dividido pelo 

número total da população estudada subtraída as crianças que internaram por infecção 

respiratória e não realizaram a coleta. 

 

Método Laboratorial 

Coleta do Aspirado de Nasofaringe (NPA): 

Foi coletada uma amostra de aspirado de nasofaringe para cada episódio de 

infecção aguda respiratória, realizada por um médico ou enfermeiro, devidamente 

treinado. A coleta foi realizada com sonda nº 6 ou 8, introduzida na nasofaringe, após 

lavagem com soro fisiológico 0,9%. O aspirado foi colocado em frasco estéril com 5 ml 

de soro fisiológico 0,9%. A amostra foi conservada refrigerada (2 a 8º C) e levada, até o 

máximo de duas horas, ao Laboratório de Virologia do Departamento de Doenças 

Infecciosas e Parasitária - Unifesp. As amostras foram fracionadas, sendo uma alíquota 
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centrifugada para realização da Imunofluorescência Direta (IFD) e a outra congelada a -

80ºC para posterior análise (teste molecular). 

 Imunofluorescência Direta (IFD): 

A IFD foi realizada para pesquisa de vírus Influenza A e B, Parainfluenza 1, 2 e 

3, Adenovírus e Vírus Sincicial Respiratório, conforme Chemicon International, Inc. - 

Light Diagnostics ® Respiratory Screen Kit – Respiratory Panel 1 DFA.  

Teste Molecular: 

Todas as amostras foram submetidas a RT – PCR para rinovírus e 

metapneumovírus humano 
43, 44, 45

 

 

Análise Estatística 

As variáveis numéricas com distribuição normal foram comparadas pelo teste t e 

aquelas com distribuição não normal pelo teste de Mann-Whitney. As variáveis 

categóricas foram comparadas pelo teste do qui-quadrado ou teste exato de Fisher. 

Considerou-se significante p<0,05.  

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de São Paulo/Hospital São Paulo sob o nº 0342-08. 

 

Resultados 

Foram avaliados 210 lactentes submetidos à profilaxia com palivizumabe, 

destes, 12 (5,7%) foram excluídos, 9 por não preencherem os critérios de inclusão, um 

porque a mãe não tinha contato telefônico e dois foram transferidos. Dessa forma, 198 

crianças foram incluídas no protocolo. 

As características maternas e neonatais das crianças incluídas no estudo estão 

apresentadas na Tabela 1 e Tabela 2, respectivamente. 
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Em relação às características demográficas, a média de idade dos lactentes no 

momento da inclusão no estudo foi de 8,4 meses, sendo 52% do sexo masculino.  

Quanto ao local de nascimento, 142 (71,7%) crianças nasceram em hospital 

privado e 56 (28,2%) em hospital público.   

A renda familiar média foi de R$ 3.857,72 (variação: 300,00 – 20.000,00) com a 

seguinte classificação social, segundo a Associação Brasileira de Estudos Populacionais 

(ABEP - critério Brasil 2008): 5 (2,5%) famílias A1, 34 (17,2 %)  A2, 38 (19,2%)  B1, 

57 (28,8%)  B2, 27 (13,6%) C1, 29 (14,7%) C2 e 8 (4%) classe D.  

A média de adultos no domicílio foi de 2,5 (variação: 0-7), de adolescentes foi 

de 0,2 (variação: 0-2) e de crianças no domicílio foi de 1,6 (variação: 1-4). 

O número de domicílios com fumantes foi de 57 (28,8%), sendo 22 (11,1%) de 

mães fumantes.  

Com base nos critérios de indicação do palivizumabe, 29 (14,6%) crianças 

apresentavam idade gestacional <29 semanas e não apresentavam displasia 

broncopulmonar; 53 (26,8%) eram portadoras de cardiopatia congênita 

hemodinamicamente instável, 116 (58,6%) apresentavam displasia broncopulmonar, 

sendo 91 (46,0%) com idade gestacional < 29 semanas. 

Das 198 crianças acompanhadas, 45 (22,7%) receberam cinco doses de 

palivizumabe, 75 (37,9%) receberam quatro doses, 75 (37,9%) receberam três doses, 1 

(0,5%) recebeu duas doses e 1 (0,5%) recebeu uma dose. Cada criança recebeu, em 

média, 3,8 doses de palivizumabe. 

O intervalo entre as doses foi inferior a 35 dias em 96,9% dos casos da 1ª para 2ª 

dose, em 93,3% dos casos da 2ª para 3ª dose, em 78,3% dos casos da 3ª para 4ª dose e 

em 60,0% dos casos da 4ª para 5ª dose.  
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Em relação às intercorrências clínicas, 117 (59,1%) pacientes tiveram pelo 

menos um episódio de infecção respiratória, perfazendo 175 episódios (média de 1,5 

episódios/paciente). Das infecções respiratórias, 104 (59,4%) foram infecção do trato 

respiratório superior (ITRS) e 71 (40,6%) foram ITRI. Das 104 ITRS, 92 (88,5%) foram 

resfriado comum, 7 (6,7%) otite média aguda, 2 (1,9%) rinite, 2 (1,9%) amigdalite e 1 

(1%) foi exantema súbito. Das 71 ITRI, 48 (67,6%) crianças tiveram bronquiolite, 

destas, 3 (4,2%) evoluíram com pneumonia, 11 (15,5%) apresentaram sibilância, 10 

(14,1%) pneumonia, 1 (1,4%) apresentou desconforto respiratório com atelectasia ao 

RX, e 1 (1,4%) teve síndrome coqueluchóide. 

Entre as crianças estudadas, 48 (24,2%) necessitaram de internação, sendo 30 

(15,2%) por causa não respiratória e 18 (9,1%) por problemas respiratórios, com média 

do tempo de internação de 6,8 dias (variação: 1-29) e 9,8 dias (3-28), respectivamente. 

Das 18 internações por causa respiratória, 9 (50,0%) foram por bronquiolite, destas, 3 

evoluíram com pneumonia, e 9 (50%) tiveram pneumonia. Foram coletados NPAs em 

13 (72,2%) dos 18 casos internados, destes 11 foram negativos (6 casos de bronquiolites 

e 5 pneumonias), em 1 caso foi detectado VSR (bronquiolite) e em outro caso 

identificou-se parainfluenza 2 e rinovírus (bronquiolite). A taxa de internação por VSR 

foi de 0,5% (1/193), conforme cálculo descrito acima.   

No período de acompanhamento, ocorreram 2 (1%) óbitos, um ocorreu no pós-

operatório de cirurgia cardíaca (hipoplasia de ventrículo esquerdo) e o outro após 

internação por pneumonia que evoluiu com choque séptico, em uma criança com 

cardiopatia congênita. Neste paciente a amostra coletada foi negativa. 

Dos 76 NAPs coletados, 37 (48,7%) foram negativos, em 2 pacientes o material 

coletado foi insuficiente e em 37 (48,7%) foram detectados pelo menos um vírus. Os 

vírus identificados e as infecções respiratórias correspondentes estão apresentados na 
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Tabela 3. Das 37 amostras positivas, o rinovírus foi detectado em 28 (75,7%), VSR em 

7 (18,9%), o parainfluenza 2 em 3 (8,1%) e o adenovírus e metapneumovírus em 1 

(2,7%), respectivamente. Em três amostras houve co-infecção viral: um por VSR e 

rinovírus, um por parainfluenza 2 e rinovírus e um por parainfluenza 2 e 

metapneumovírus.  

 

Discussão 

Este é o primeiro estudo brasileiro com crianças recebendo profilaxia contra 

VSR. Foi seguida prospectivamente uma coorte de 198 crianças de alto risco, menores 

de dois anos, que receberam palivizumabe no CRIE-Unifesp em 2008, durante toda 

estação de VSR. Destas, 123 (62,1%) nasceram com menos de 29 semanas de idade 

gestacional, 58,6% tinham também displasia broncopulmonar, e 26,8% tinham 

cardiopatia hemodinamicamente instável. 

Diferenças regionais na sazonalidade do VSR e variações de um ano para outro 

são observadas em estudos de seguimento de vários anos 
2
. A Secretaria Estadual de 

Saúde estabeleceu o máximo de cinco doses de palivizumabe iniciando em abril, 

baseada em estudos epidemiológicos do VSR realizados na região do sudeste brasileiro 

que mostraram maior frequência das infecções de abril a setembro, com pico durante os 

meses de maio e junho 
3-7

. Em publicações mais recentes, estudos realizados com 

crianças internadas na cidade de São Paulo mostraram um aumento na frequência de 

infecções por VSR de março a julho 
8, 9

. A maioria das publicações avalia crianças 

internadas, e são raros os estudos com crianças da comunidade. Dados ainda não 

publicados de estudo realizado em 2008 na cidade de São Paulo, no mesmo período do 

presente estudo, em crianças da comunidade menores de dois anos, mostraram que o 

VSR circulou com maior frequência de março a julho 
10

. Em nosso estudo, dos sete 
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casos em que foram detectados VSR, dois ocorreram em abril, três em maio e dois em 

julho. Entretanto, quando foi iniciada a profilaxia em abril, o VSR já estava em 

circulação, mostrando que a profilaxia talvez deva ser iniciada mais precocemente.  

Das 198 crianças acompanhadas, 98,5% receberam três ou mais doses de 

palivizumabe, com um intervalo entre as doses < 35 dias e acima de 93% dos casos 

receberam até a 3ª dose. Houve um atraso no intervalo entre a 3ª e 4ª doses e entre a 4ª e 

5ª dose decorrente de atraso no fornecimento do palivizumabe pela Secretaria do Estado 

de São Paulo no mês de agosto.     

Avaliamos a etiologia viral das IATR superiores e inferiores nas crianças que 

fizeram profilaxia para VSR. Cerca de 60% dos pacientes tiveram pelo menos um 

episódio de infecção respiratória, com predominância de ITRS (59%), sendo resfriado 

comum o mais frequente 92 casos (88,5% das ITRS e 52,6% de todas as ITR). Das 71 

ITRI, o quadro de bronquiolite foi o mais frequente, com 48 casos (67,6% das ITRI e 

27,4% de todas as ITR), seguido de sibilância em 11 casos (15,4% das ITRI e 6,3% de 

todas as ITR).    

Das 76 amostras de NPA coletadas, em 48,7% foi detectado algum tipo de vírus, 

sendo o rinovírus o mais frequente (28 amostras), seguido pelo VSR (7 amostras). Dos 

casos de rinovírus, cerca de 1/3 tiveram ITRI com crise de chiado, confirmando dados 

da literatura 
19, 46

, mostrando o rinovírus como a principal causa de sibilância em 

menores de dois anos. No entanto, no presente estudo, observou-se baixa taxa de 

internação por rinovírus, apenas um caso (3,6%) de bronquiolite com coinfecção por 

rinovirus e parainflu 2. Piotrowska et al encontraram uma taxa de internação de 55% 

entre os casos em que foram detectados rinovírus 
47

. 

Das sete crianças com VSR detectados, 6 (85,7%) tiveram quadro de 

bronquiolite e uma teve resfriado comum. Não foi detectado nenhum caso de Influenza, 
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provavelmente porque os pais das crianças estudadas e as crianças acima de seis meses 

de idade terem recebido vacinas contra Influenza, durante o período do estudo. 

A variabilidade dos estudos de incidência de VSR em crianças quanto à faixa 

etária, região estudada, população internada ou da comunidade, e a inexistência de 

estudos brasileiros com coortes de crianças de alto risco em uso de palivizumabe 

dificulta a comparação dos dados encontrados. Em estudo clássico, multicêntrico com 

500 crianças de alto risco sem profilaxia foi encontrado 53 (10,6%) internações por 

VSR 
36

. Um estudo em crianças menores de dois anos com doença cardíaca congênita 

com repercussão hemodinâmica significante encontrou uma incidência de internação 

por VSR de 9,7% no grupo que não recebeu profilaxia 
23

. A incidência de internação de 

causa respiratória encontrada em nosso estudo foi de 9,1% (18/198), e a incidência de 

internação por VSR de 0,5% (1/193), conforme cálculo descrito acima, mostrando uma 

baixa incidência de internação por VSR na coorte estudada quando comparados a 

estudos com crianças de alto risco para infecção grave pelo VSR sem profilaxia. 

Quando analisamos estudos de crianças de alto risco recebendo profilaxia, nossos 

índices são comparáveis. Boivin et al  encontraram uma taxa de internação de 12,9% 

por IATR, e de 0,9% por VSR, estudando grupo de crianças com característica 

semelhantes ao nosso estudo, no Canadá em 2004 e 2005 
48

. Em publicação recente, 

Mitchell et al analisando população de crianças que receberam palivizumabe de 2004 a 

2009 no Canadá, encontraram uma média de  internações por IATR de 5,8% (308/5286) 

e  de 1,4% por VSR (73/5286) 
49

.  

Entre o grupo de crianças com e sem bronquiolite não houve diferença estatística 

quanto ao sexo, peso de nascimento, idade gestacional, tempo de internação no berçário, 

dias de ventilação mecânica, frequentar creches, número de irmãos em idade escolar e 

presença de fumantes no domicílio. No grupo de crianças sem bronquiolite, o 
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aleitamento materno foi significativamente maior (p < 0,021) e o número de internações 

significativamente menor (p < 0,001). 

No entanto, quando comparamos o grupo de crianças que necessitaram de 

internação com os que não internaram não houve diferença estatística para nenhum 

desses itens.   

A falta de um grupo controle foi uma limitação do presente estudo, o qual não 

foi possível incluir por questões éticas. Também não foi possível coletar NPA de todos 

os casos de infecções respiratórias, principalmente nos casos de ITRS. Tal fato ocorreu 

porque o laboratório só poderia receber as amostras em dias úteis, o que dificultou a 

coleta dos casos que ocorriam em finais de semana e feriados prolongados, já que as 

coletas deveriam ser feitas até o 4º dia após o início dos sintomas. A outra dificuldade 

foi a detecção oportuna das infecções respiratórias, pois, embora os pais fossem 

orientados a entrar em contato na vigência de qualquer quadro respiratório, e uma busca 

ativa ter sido feita duas vezes por semana, em alguns casos, não foi possível este contato 

a tempo de ser realizada a coleta, principalmente em casos de infecções respiratórias de 

curta duração, ou por motivo de viagens. 

Em estação de alta circulação de VSR 
10, 50

, o programa de profilaxia com 

palivizumabe em crianças com alto risco para infecções por VSR mostrou uma baixa 

frequência de infecções pelo VSR e um baixo índice de hospitalizações, sugerindo o 

benefício da profilaxia com palivizumabe. 

A maioria das crianças pertencia à classe econômica A e B, nascidos em 

hospitais privados, sendo necessário melhorar a divulgação do programa em todos os 

serviços de saúde, para estender os benefícios da profilaxia com palivizumabe para 

todos os extratos da população. 
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Tabela 1: CARACTERÍSTICAS DAS MÃES DAS 198 CRIANÇAS  

QUE RECEBERAM PALIVIZUMABE EM 2008.  

ESTADO CIVIL, n (%) 

CASADA 130 (65,6%) 

SOLTEIRA 63 (31,8%) 

DIVORCIADA 3 (1,5%) 

UNIÃO 

ESTÁVEL 
1 (0,5%) 

SEPARADA 1 (0,5%) 

 

TIPO DE PARTO, n (%) 

CESARIANA 135 (68,2%) 

NORMAL 58 (29,3%) 

FÓRCIPE 3 (1,5%) 

DESCONHECIDO 2 (1,0%) 

FUMO, n (%)  22 (11,1%) 

Nº GESTAÇÕES                                                                                  

média 2  

mediana 

(variação) 
2,0 (1 – 8) 

Nº PARTOS 

 

média 1,6  

mediana 

(variação) 
1 (1 – 6) 

Nº ABORTOS 

 

média 0,3  

mediana 

(variação) 
0 (0 – 4) 

Nº CONSULTAS PRÉ-

NATAL 

 

média 6,6 

mediana 

(variação) 
6 (0 – 20) 

IDADE MATERNA 

 

média 31,2 

mediana 

(variação) 
31,5 (17–45) 
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Tabela 2: CARACTERÍSTICAS NEONATAIS DAS 198 CRIANÇAS QUE 

RECEBERAM PALIVIZUMABE EM 2008. 

SEXO, n (%) 
MASCULINO 103 (52,0%) 

FEMININO 95 (48,0%) 

IDADE GESTACIONAL 

(semanas) 

média  30,2  

mediana (variação) 28 (23 – 41.2) 

PESO DE NASCIMENTO (g) 
média  1482,3  

mediana (variação) 1147,5 (450 – 4165) 

DIAS EM VENTILAÇÃO 

MECÂNICA 

média  26,7  

mediana (variação) 14 (0 – 163) 

DIAS EM CPAP 
média  8,2  

mediana (variação) 5 (1 – 58) 

DIAS EM 

OXIGENIOTERAPIA 

média 40,9  

mediana (variação 20 (0 – 697) 

DIAS DE 

HOSPITALIZAÇÃO 

média 76,3 

mediana (variação) 72 (2 – 638) 

IDADE NA 1ª DOSE DE 

PALIVIZUMABE (meses) 

média 8,39  

mediana (variação) 7 (1,8 – 24) 

ALEITAMENTO 

MATERNO 
n (%) 176 (88,8%) 

CPAP: pressão positiva contínua em vias áreas. 
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Tabela 3: DETECÇÃO DE VÌRUS RESPIRATÓRIOS  EM 76 NPA 

COLETADOS NA VIGÊNCIA DE IATR EM CRIANÇAS QUE RECEBERAM 

PALIVIZUMABE 

VÍRUS n (%) IATR 

RINOVÍRUS 28 (36,8%) 

IVAS 18 

BRONQUIOLITE* ᶱ  9 

CHIADO 1 

VRS 7 (9,2%) 
BRONQUIOLITE* 6 

IVAS 1 

PARA 

INFLUENZA 2 
3 (3,9%) 

IVAS 
ᶲ
 2 

BRONQUIOLITE ᶱ  1 

ADENOVÍRUS 1 (1,3%) S. COQUELUCHÓIDE 1 

META 

PNEUMOVÍRUS 
1 (1,3%) IVAS 

ᶲ
 1 

NEGATIVOS 37 (48,7%)  

MATERAL 

INSUFICIENTE 
2 (2,6%)  

TOTAL 79 **  

76 amostras: 37 positivas, 37 negativas e 2 material insuficiente 

3 amostras com coinfecção: * 1 Rino + VSR / ᶱ 1 Parainflu2 + Rino / 
ᶲ
 1 Parainflu2 + Metapneumovírus 

**Devido a presença de 3 coinfecções a % da coluna não totaliza 100% 
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3.  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Em estação de alta circulação de VSR 
10, 50

, o programa de profilaxia com 

palivizumabe em crianças com alto risco, mostrou uma baixa frequência de infecção 

pelo VSR em crianças com infecções agudas do trato respiratório e um baixo índice de 

hospitalizações, sugerindo o benefício da profilaxia com palivizumabe. 

A maioria das crianças pertencia à classe econômica A e B, nascidos em 

hospitais privados, mostrando  a necessidade de melhorar a divulgação do programa em 

todos os serviços de saúde, para estender os benefícios da profilaxia com palivizumabe 

para todos os extratos da população. 

Este foi o primeiro estudo de IATR em crianças em uso de palivizumabe 

realizado em nosso país. Diferenças regionais e variações de um ano para outro são 

observadas em estudos de seguimento de vários anos 
2
. Estudos mais recentes sobre a 

incidência de VSR em nossa região mostraram um aumento do número de casos de 

março a julho, podendo estender-se até agosto 
8-10

, mostrando que a profilaxia talvez 

deva ser iniciada mais precocemente. 

Portanto, novos estudos de seguimento em coortes de crianças recebendo 

palivizumabe são necessários para conhecer os aspectos epidemiológicos e as variações 

regionais com o objetivo de implementar a profilaxia da infecção grave pelo VSR. 
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4.  ANEXOS 

 

Anexo 1: Parecer do Comitê de Ética – UNIFESP - EPM  
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Anexo 2:  Termo de Consentimento Livre e esclarecido 

 

PROFILAXIA DA INFECÇÃO POR VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO: 

ESTUDO CLÍNICO PROSPECTIVO DE CRIANÇAS SUBMETIDAS AO USO 

DE PALIVIZUMABE 

 

Estamos convidando seu filho para participação voluntária neste estudo, que tem como 

objetivo acompanhar as crianças que receberem o medicamento Synagis - palivizumabe 

no Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais (CRIE) – UNIFESP em 2008. 

este medicamento é usado para prevenir infecções graves pelo Vírus Sincicial 

Respiratório. 

Seu filho será acompanhado durante todo período que receber o medicamento, para 

monitorarmos a ocorrência de infecções respiratórias como febre, tosse, coriza, chiado, 

cansaço, etc, e a necessidade de internações. 

No caso de apresentar infecção respiratória, realizaremos coleta de pequena quantidade 

de secreção nasal com sonda, para estudarmos as causas virais dessas infecções. 

Colheremos também secreção nasal de um segundo grupo de crianças com infecções 

respiratórias agudas que não receberam palivizumabe, no serviço de pronto atendimento 

/ emergência do Hospital São Paulo – Unifesp, no mesmo período. 

A coleta desse material é considerada de risco mínimo para o paciente e a coleta é 

rápida, indolor e será realizada por médico ou enfermeiro experiente e devidamente 

treinado para tal procedimento. 

Todos os dados obtidos sobre os voluntários nesse estudo serão confidenciais e serão 

utilizados com fins estritamente científicos. 

A participação nessa pesquisa é totalmente voluntária e a sua recusa não acarretará em 

qualquer prejuízo ou vantagem profissional nessa instituição, podendo o participante 
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desligar-se do estudo em qualquer momento. As conclusões obtidas nesse estudo não 

serão utilizadas em outro trabalho sem o seu consentimento. 

As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros indivíduos, não sendo 

divulgada a identificação de nenhum dos participantes. Se tiver interesse, poderá manter-

se atualizado dos resultados obtidos junto aos pesquisadores, ou poderemos enviar os 

resultados ao seu médico. 

Não haverá despesas pessoais para os participantes durante todo estudo, incluindo 

exames e consultas, e também não haverá compensação financeira relacionada à sua 

participação. 

Em qualquer etapa do estudo você terá acesso aos profissionais responsáveis pela 

pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é a Dra Lily 

Yin Weckx, que pode ser encontrada no endereço: Rua Loefgreen,1998, ou pelo telefone 

55712944. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre 

em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572, 1° andar, cj 

14, tel. 5571-1062, Fax 5539-7162, ou por meio de e-mail: cepunifesp@epm.br 

É garantida a liberdade de retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de 

participar do estudo, sem qualquer prejuízo e continuidade do seu tratamento na 

instituição. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que 

foram lidas para mim, descrevendo o estudo ”PROFILAXIA DA INFECÇÃO POR 

VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO: ESTUDO CLÍNICO PROSPECTIVO DE 

CRIANÇAS SUBMETIDAS AO USO DE  PALIVIZUMABE”. Eu discuti com o Dra 

Ana Isabel Monteiro sobre a minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros 

para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus 

desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

mailto:cepunifesp@epm.br
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permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas e que 

tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar quando necessário. Concordo 

voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a 

qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de 

qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. 

 

____________________________________________ 

Assinatura do participante / representante legal                                                          

_____/_____/______ 

 

____________________________________________ 

Assinatura da testemunha                                                                                           

_____/_____/______ 

(Para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou 

portadores de deficiência auditiva ou visual) 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo 

____________________________________________ 

Assinatura do responsável pelo estudo                                                                      

_____/_____/______ 
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Anexo 3: Dados individuais coletados na pesquisa 

 

Preencher no momento da 1º dose de palivizumabe (synagis 
R
)                                      

Data: ________________        Peso: _________________ Dose:______________(ml) 

Nome criança: _________________________________________________Sexo ____   

Data nascimento:__________ Idade Corrigida:______RH (se for do HSP) _____________ 

Mãe:_________________________________________________  RH(se for HSP)______________ 

Nome pai_____________________________________________________________ 

End: __________________________________________________________________ 

Bairro:________________________CEP:_____________Cidade: _______________ 

TELEFONE CONTATO:___________________________________________ 

 

CLASSIFICAÇÃO SOCIAL: (Preencher com X  

ABEP: Critério Brasil 2008: Sistema de Pontos 

Posses de  

Itens 

Não tem Tem     

1 2 3 4 

Televisores a cores 0 1 2 3 4 

Videocassete/DVD 0 2 2 2 2 

Rádios 0 1 2 3 4 

Banheiros 0 4 5 6 7 

Automóveis 0 4 7 9 9 

Empregadas mensalistas 0 3 4 4 4 

Máquina de lavar 0 2 2 2 2 

Geladeira  0 4 4 4 4 

Freezer* 0 2 2 2 2 

(*) independente ou segunda porta da geladeira. 

ESCOLARIDADE DO CHEFE DE FAMÌLIA: (Preencher com X) 

(se não souber pode ser da mãe): 

Nomenclatura antiga  Nomenclatura atual 

Analfabeto c/primário incompleto 0 Analfabeto/até 3ª série fundamental 

Primário completo 1 4ª série fundamental 

Ginasial completo 2 Fundamental completo 

Colegial completo 4 Médio completo 

Superior completo 8 Superior completo 

Classe A1 42 a 46 pontos Total de pontos: _____________ 

Nº 
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Classe A2 35 a 41 pontos Classificação: _______________ 

Classe B1 29 a 34 pontos  

Classe B2 23 a 28 pontos   

Classe C1 18 a 22 pontos             Renda familiar: ________________ 

Classe C2 14 a 17 pontos             No adultos : ____________ 

Classe D 8 a 13 pontos             No adolescentes (10-19 anos): ______ 

Classe E 0 a 7 pontos             No crianças (0 a 10 anos): _________ 

 

Escolaridade materna: __________________________________________________ 

Escolaridade paterna: ___________________________________________________ 

Irmãos (número, idade, escolaridade) _________________________________________: 

 

INFORMAÇÕES MATERNAS: 

Idade: _____anos     Estado civil:_____________ 

Hábitos:   Fumo Sim   Não  _____cigarros/dia             Álcool            Outros:____________  

Antecedentes Gestacionais: _______Gestações _____Paridade ______Abortos 

 

GESTAÇÃO ATUAL: 

Pré-Natal:  Sim    Não      Nºconsultas______ Dum: ___/___/___  DPP___/___/__ 

Doenças na gestação: ____________________________________________________ 

Medicações na gestação: _________________________________________________ 

Uso corticóide ante-natal: Sim     Não     Droga: _____________________  No ciclos: _____  No doses:_____                                                                                           

Bolsa rota _____ horas ou minutos antes do parto.         Febre materna: Sim     Não  

Taquicardia materna: Sim     Não                                Taquicardia fetal: Sim     Não  

Útero doloroso: Sim     Não                                           Fisometria: Sim     Não   

HMG alterado:  Sim     Não                                           VHS alterado: Sim     Não   

Parto: Normal       Fórcipe      Cesárea  

RECÉM-NASCIDO:  

Maternidade que nasceu: ________________________________________________ 
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Peso nasc:___________g     Estatura:_______cm   PC:______cm   Apgar: 1’____5’___ 

IG(semanas):Inf Mat:_______ US:_______NB:_______Capurro:_______Considerada:_______ 

Classificação: AIG     GIG     PIG                        

Gemelar:  Sim     Não       Quantos:________                                     

Reanimação ao nascimento:  Sim    Não         O2 inal.     VPP     IOT     Massagem cardíaca     Drogas      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

DIAGNÓSTICOS NO BERÇÁRIO: 

 Síndrome de Desconforto Respiratório    HPIV Grau: I II III IV 

 Taquipnéia transitória                               Hipertensão pulmonar 

 Síndr de escape de ar                                 Pneumonia 

 Sepse  Precoce  Tardia                         PCA      CIVD    

 Meningite                                                     Choque 

 Enterocolite necrosante                              Depend. O2 28 dias Sim  Não   

 ROP Grau: I II III IV V               Depend. O2 36 semanas ou 56 dias  Sim   Não                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Hipoglicemia                                                                                                                FiO2 menor 0,3                                                                                                                                                                                                          

 Outros                                                                                                                          FiO2 maior 0,3  

 

TERAPÊUTICAS NO BERÇÁRIO: 

Ventilação Mecânica:   Sim    Não    _____dias 

CPAP:   Sim    Não    _____dias 

Oxigênio inalatório:   Sim    Não    _____dias   

Corticóide endovenoso:   Sim    Não    _____dias 

Corticóide inaltório:   Sim    Não    _____dias 

Tempo de internação no berçário: _____________Data Alta Hospitalar: _________ Idade da Alta (m): ___________ 

ALEITAMENTO MATERNO:   S      N                 Até quantos meses: ____________ 

Tempo de aleitamento materno exclusivo ________________ 

 (sem sucos, papinhas ou outros leites)           __________________meses 
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CRECHE: 

Freqüentou creche este ano:   S      N               Idade início de creche :_______(meses) 

 

FUMANTE: 

Tem fumante dentro da sua casa:   S     N              Quem: Pai    Mãe    Tios   Avós 

 

HISTÓRICO FAMILIAR DE ATOPIA:  

Rinite alérgica:      S     N                  quem: ___________(pai, mãe,avós, tios) 

Alergia de pele:      S    N                quem: ___________(pai, mãe,avós, tios) 

Bronquite:           S     N                  quem: ___________(Pai, mãe,avós, tios)   

 

RESFRIADOS: 

Quantos resfriados (episódio de espirros, tosse e secreção nasal com ou sem febre) seu bebê teve no primeiro ano de 

vida?            ________ episódios 

Idade primeiro episódio resfriado? (escreva a idade em meses) __________ meses 

  

CHIADOS (bronquite ou sibilância):                  É chiador: S □       N  □                                                      

Quantos episódios chiado teve no 1º ano vida _________      Idade do 1º episódio de chiado __________( meses) 

Necessitou de tratamento inalatório (bombinha, inalação) para o chiado:     S □         N□              NÃO SEI □ 

Nos episódios de chiado, chegou a ter cansaço, falta de ar ou dificuldade para respirar):      S  □              N □                 

Quantas vezes nos últimos 12 meses: ________ 

Necessitou de ser levado ao serviço deEmergência (Clínica, 

 Posto ou Hospital) nos últimos 12 meses, por causa do chiado                      S  □     N □     Quantas vezes_______                                                                                             

Necessitou INTERNAÇÃO por causa CHIADO:   S □   N□    Quantas vezes:  ______  Tempo internação______ 

         

PNEUMONIA: Já teve pneumonia:     S □       N □                Quantas vezes:_____________   

Quantas vezes INTERNOU por PNEUMONIA:________________ 

 

CARDIOPATIA:   S        N              Tipo: _______________________________________ 

 

BRONCODISPLASIA:   S      N                                         Dependente de O2:  S       N 

 

Outra patologia: 
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______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

PALIVIZUMABE: 

Número de doses palivizumabe recebidas na maternidade: ___________________ _ 

Fornecida por convênio ou ordem judicial?__________________________________ 

Doses liberadas para o CRIE: _______________________________ 

Médico encaminhador e CRM: ___________________________________________ 

Motivo da solicitação PALIVIZUMABE: ___________________________________ 

Intercorrências durante o uso de palivizumabe: 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

Internação durante profilaxia com Palivizumabe? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

Tempo de internação: ______________ 

 

EVENTO ADVERSO ao palivizumabe:   S        N          

(   ) Evento Adverso SÉRIO - Descrição do Evento: _____________________________________________ 

Critério de Seriedade:  

 (   ) Morte                                                                        (   ) Risco de Morte   

 (   ) Hospitalização/Prolongamento Hospitalização    (   ) Anomalia Congênita    

 (   ) Incapacidade Permanente Significativa 

(   )Evento Médico Importante    (   )Aborto 

 

(   ) Evento Adverso NÃO SÉRIO – Descrição do Evento: 

 

 

Entrevistador:________________________________________________________ 
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Anexo 4: Dados individuais coletados na pesquisa 

 

PREENCHER NO CASO DE INTERCORRÊNCIA RESPIRATÓRIA 

 

BUSCA EXPONTÂNEA                                      BUSCA ATIVA 

AMBULATORIAL                INTERNADO                     HOSPITAL______________  

DATA INTERNAÇÃO____________DATA ALTA__________________ 

Nome:_________________________________________________________________ 

Nome mãe: ____________________________________________________________ 

Data nascimento: _______________Data: ____________________ Peso: ___________ 

HISTÓRIA CLÍNICA: 

QD:________________________________________________________________ 

HPMA:________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

IC: ___________________________________________________________________ 

ISDA: -------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Medicação em uso: ----------------------------------------------------------------------------------  

Alimentação:____________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

VACINÇÃO: INFLUENZA                  COQUELUCHE                  PNEMO 

Exames realizados: ______________________________________________________  

RX: _________________________________________________________________ 

EXAME FÍSICO 

  

  

PROFILAXIA DA INFECÇÂO POR VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO: 

ESTUDO CLÍNICO PROSPECTIVO DE CRIANÇAS SUBMETIDAS AO USO 

DE PALIVIZUMABE 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         CRIE-UNIFESP  -  2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROFILAXIA DA INFECÇÂO POR VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO: 

ESTUDO CLÍNICO PROSPECTIVO DE CRIANÇAS SUBMETIDAS AO USO 

DE PALIVIZUMABE 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         CRIE-UNIFESP  -  2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROFILAXIA DA INFECÇÂO POR VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO: 

ESTUDO CLÍNICO PROSPECTIVO DE CRIANÇAS SUBMETIDAS AO USO 

DE PALIVIZUMABE 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         CRIE-UNIFESP  -  2008 
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GERAL: :     BEG                   REG                  MEG 

DISPNÉIA                       TAQUIPNÉIA                                 FR 

TAQUICARDIA                              FC 

CIANOSE                        CIANOSE                                      CIANOSE 

ORAL                               EXTREMIDADES                       GENERALIZADA 

 

FEBRE                                              T      

ESPECIAL:                 

S.. CEF:   RINORRÉIA             ESPIRROS             BATIMENTO ASA NARIS                           

  OTOSC __________________             OROFARINGE ________________________                                          

CORAÇÃO: _____________________________________________________                                                                                 

PULMÃO: SIBILOS                   TIRAGEM FÚRCULA 

      TIRAGEM SUBDIAFRAGMÁTICA             TIRAGEM INTERCOSTAL 

       BALANÇO                              ESTERTORES SUCREPTANTES                                                      

                                                         CREPTANTES                  

ABDÔMEN: _________________________________________________________ 

GENITAIS: ____________________________________________________________ 

EXTREMIDADES: FERFUSÃO      BOA                    REG                     MÁ 

HD:_________________________________________________________ 

MATERIAL COLETADO: 

RSV:           Adenovírus               Influenza              Parainfluenza: 

Metapneumovírus                  Rinovírus 

 

CONDUTA:__________________________________________________  

ENTREVISTADOR: ___________________________________________________ 
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Anexo 5: Dados individuais coletados na pesquisa 

 

PREENCHER QUANDO COLETAR ASPIRADO DE NASOFARINGE 

 

LABORATÓRIO DE VIROLOGIA – UNIFESP 

TESTE PARA VÍRUS RESPIRATÓRIOS 

PROTOCOLO PALIVIZUMABE          

                                                                                         

Nº RH _______________________        DATA _________________________ 

 

NOME ___________________________________________________________ 

 

ORIGEM:      AMBULATORIAL                   INTERNADO          

 

IDADE: _________________DATA NASCIMENTO:____________  SEXO: _______ 

 

TIPO DE AMOSTRA: 

 

LAVADO NASOFARINGE             ASPIRADO NASOFARINGE               OUTRO        

 

CONTATO COM CRIANÇA:         SIM                               NÃO        

 

CONTATO COM SINTOMÁTICOS RESPIRATÓRIOS:      SIM              NÃO    

                               

DATA INÍCIO SINTOMAS __________/__________/___________ 

 

FEBRE:          SIM                   NÃO    

 

SINTOMAS RESPIRATÓRIOS:     CORIZA / OBSTRUÇÃO                TOSSE         

 DOR DE GARGANTA  CHIADO                                                                          

DISPNÉIA     

 

SINTOMAS GERAIS:    CEFALÉIA                CALAFRIOS                CIANOSE        

                                                                 

DOENÇA DE BASE :  

 

 PULMONAR _______________________________________  

 

PREMATURIDADE             Idade gestacional _________Peso nascimento _________ 

 

CARDIOPATIA ________________________________________________________ 

 

OUTROS 

 

VACINAS:     FLU                       PNEUMO                       COQUELUCHE     

 

   

MÉDICO SOLICITANTE: _______________________________________________ 
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